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บทคดัย่อ 
 

รายงานการปฏิบติังานสหกิจศึกษาเร่ือง “การจดักิจกรรมพเิศษ กรณีศึกษากิจกรรมการบรรยายพเิศษ 
เชิงเสวนา หัวขอ้ “ ส่ือมวลชนไทยในยุค Thailand 4.0” มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต วิทยาเขตพฒันาการ ปี 
พ.ศ. 2561 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเรียนรู้การสร้างงานเก่ียวกบัการจดักิจกรรมพเิศษ และเพื่อศึกษาขั้นตอน
การผลิตงานโฆษณาประชาสมัพนัธก์ารจดักิจกรรมพเิศษ     ซ่ึงประกอบไปดว้ยขั้นตอนการโฆษณา ขั้นตอน
การบรีฟงาน การคิดงานและผลิตงานของหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารนวตักรรม
การส่ือสาร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต  

ปัจจุบนั มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิตเปิดสอนหลกัสูตรบณัฑิตศึกษา ระดบัปริญญาเอก 3 หลกัสูตร 
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ตรีหลักสูตรภาษาอังกฤษ 4 หลักสูตร โดยมีหลักการ/เป้าหมายพื้นฐาน 3 ประการ ที่เน้นความมี คุณค่า 
คุณธรรม และคุณประโยชน์ 

ผลจากการศึกษาและส่ิงที่ได้รับจากการปฏิบติังานนั้น ท าให้ไดป้ระโยชน์และประสบการณ์การ
สร้างงานเก่ียวกบักิจกรรมพิเศษ รวมถึงขั้นตอนการผลิตงานโฆษณาประชาสัมพนัธ์การจดักิจกรรมพิเศษ
ของหลกัสูตรฯ  
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บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา  

การเรียนการสอนในสังคมยุคปัจจุบันนั้ นมีความเจริญก้าวหน้า ท่ีมีการแข่งขันกัน

ค่อนขา้งสูงและมีการเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ืองไม่หยดุน่ิงมีส่ิงใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย ทาํใหช่้องทาง

ของการโฆษณาการจัดกิจกรรมพิเศษนั้นมีหลากหลายช่องทางมากขึ้ น ที่ให้ความสําคัญด้าน

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจึงกลายเป็นปัจจยัสําคญัในชีวิตประจาํวนัของมนุษยอ์ย่างรวดเร็ว 

เพือ่ที่จะใหป้ระโยชน์สูงสุดแก่ผูท้ี่เขา้ร่วมกิจกรรมพเิศษอยา่งมากมาย จึงทาํใหเ้กิดการแข่งขนักนัสูง

มากขึ้น ในการจดักิจกรรมพิเศษรวมถึงส่ือใหม่ๆที่เกิดขึ้น ยิ่งทาํให้ในปัจจุบนัการโฆษณาด้าน

กิจกรรมนั้นแข่งขนักนัมากขึ้นตามลาํดบั 

การจัดกิจกรรมพิเศษ คือ การกําหนดวาระพิเศษขึ้ นมา เพื่อช่วยส่งเสริมสินค้า และ

ช่ือเสียงของบริษทัให้เป็นที่ยอมรับ อีกทั้งยงัเป็นการสร้างความเคล่ือนไหว และการรับรู้ข่าวสารใน

กลุ่มผูบ้ริโภคด้วยการนําเสนอเหตุการณ์ต่างๆ ให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกบัทั้งน้ีขึ้นอยูก่บั

ความคิดสร้างสรรค์ และการหยิบยกเอาสถานการณ์ขึ้นมาประยุกต์ใช้ให้เป็นเหมาะสมกับฐาน

การตลาดของสินคา้ โดยรูปแบบของกิจกรรมพเิศษนั้น ไม่มีกาํหนดตายตวัแต่คาํนึงถึงความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภคเป็นสาํคญั ( ศิริวรรณ เสรีรัตน์ , 2541 ) 

การจดักิจกรรมพเิศษเป็นเคร่ืองมือเพือ่การประชาสมัพนัธป์ระเภทหน่ึงท่ีสามารถใชส้ร้าง

ความสัมพนัธ์กบัชุมชนหรือประชาชนเป้าหมายไดเ้ป็นอยา่งดีการจดักิจกรรมพิเศษสามารถทาํได้

หลายรูปแบบขึ้นอยูก่บัความสามารถและลกัษณะของแต่ละกิจกรรมนโยบายวตัถุประสงคต์ลอดจน

งบประมาณที่หน่วยงานจะใหก้ารสนบัสนุนการจดักิจกรรมพเิศษนั้น 

เน่ืองในปัจจุบนัการจดักิจกรรมพิเศษถือเป็นเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดที่หลายองคก์ร

ธุรกิจนิยมนาํมาใชก้นัอยา่งแพร่หลาย เน่ืองจากมีขอ้ไดเ้ปรียบหลายประการในการสร้างการรับรู้

ของกลุ่มเป้าหมาย จึงทา ใหกิ้จกรรมพเิศษทวคีวามสาํคญัมากขึ้นในแวดวงการการตลาดจนเกิดแนว

คือใหม่ที่วา่ การตลาดเชิงกิจกรรมขึ้น ( ลกัษณา สตะเวทิน , 2542 ) 

การตลาดเชิงกิจกรรม หมายถึง การที่องคก์รหรือบริษทัไดมี้การจดักิจกรรมพิเศษอยา่งใด

อยา่งหน่ึงขึ้นมาเพือ่ใหทุ้กคนไดมี้ส่วนร่วม โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่สร้างภาพลกัษณ์ที่ดีใหก้บัธุรกิจ

ตลอดจนตอกย ํ้าจุดขายของสินคา้เรียกวา่การทาตลาดเชิงวถีิชีวิตซ่ึงหมายถึงการนาํตลาดเขา้ไปเป็น

ส่วนหน่ึงของการดาํเนินชีวิตของผูบ้ริโภคท่ีเขาไม่รู้ตวั สามารถสรุปไดว้า่การจดักิจกรรมพิเศษ คือ
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รูปแบบหน่ึงของเคร่ืองมือที่ใชเ้พื่อการส่ือสารการตลาดในลกัษณะของการจดัเป็นเหตุการณ์หรือ

วาระพเิศษขึ้นมาเองใหมี้ความสอดคลอ้งเหมาะสมกบัลกัษณะของสินคา้ บริการ หรือองคก์รและมี

รูปแบบในการนาํเสนอที่สร้างสรรค ์ เพื่อดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายโดยมีวตัถุประสงค์

เพื่อให้ข่าวสารขอ้มูลความรู้ต่าง ๆ  เก่ียวกบัผลิตภณัฑห์รือองคก์รแก่กลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสามารถ

สร้างภาพลกัษณ์ที่ดีขององคก์รหรือสินคา้ ( ดร.เสรี วงษม์ณฑา , 2542 ) 

จากที่ไดศึ้กษางานเร่ือง “การจดักิจกรรมพิเศษ กรณีศึกษากิจกรรมการบรรยายพิเศษเชิง

เสวนา หวัขอ้ “ ส่ือมวลชนไทยในยคุ Thailand 4.0 ” มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต วทิยาเขตพฒันาการ 

ปี พ.ศ. 2561” ของหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารนวตักรรมการส่ือสาร 

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต เพือ่ศึกษาถึงขั้นตอนการจดักิจกรรมพิเศษ การโฆษณา

ประชาสัมพนัธ์การบรรยายพิเศษ การคิดงานกิจกรรมพิเศษการบรรยายเชิงเสวนากับมืออาชีพที่

ชาํนาญในการจดังานการบรรยาย ขั้นตอนการคิดโฆษณา การบรีฟจากฝ่ายผูจ้ดังานดา้นต่างๆ ทาํให้

การทาํงานนั้นเขา้ใจง่ายขึ้น ทาํให้เกิดความคิดใหม่ๆ ความคิดที่จะผลิตงานออกมาให้โดนใจกับ

ความตอ้งการของผูเ้ขา้รับฟังการบรรยายเชิงเสวนา 

 

1.2 วัตถุประสงค์  

1. เพือ่เรียนรู้การสร้างงานเก่ียวกบัการจดักิจกรรมพเิศษ 

2. เพือ่ศึกษาขั้นตอนการผลิตงานโฆษณาประชาสมัพนัธก์ารจดักิจกรรมพเิศษ 

 

1.3 ขอบเขต  

การศึกษาขั้นตอนการโฆษณาการจดับรรยายพิเศษเชิงเสวนาของหลกัสูตรนิเทศศาสตร   

มหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารนวตักรรมการส่ือสาร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต  

เพื่อศึกษาขั้นตอนการผลิตงานโฆษณาการจดักิจกรรมพิเศษเชิงเสวนา ขั้นตอนการทาํโฆษณาของ

กิจกรรมพเิศษเชิงเสวนา และขั้นตอนการคิดโฆษณาของกิจกรรมพเิศษเชิงเสวนา 

โดยขอบเขตการศึกษาอยูร่ะหวา่ง เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561 ศึกษาเก่ียวกบัขั้นตอน

การคิดโฆษณาและการรวบรวมเน้ือหาของงานและทาํรายงานสหกิจ 

 

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ  

1. ไดท้ราบถึงขั้นตอนการโฆษณาของหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการ

บริหารนวตักรรมการส่ือสาร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต  
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2. ไดศึ้กษาและเรียนรู้การสร้างงานโฆษณาแบบครีเอทีฟของหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหา

บณัฑิต สาขาวชิาการบริหารนวตักรรมการส่ือสาร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต  

3. ไดศึ้กษาขั้นตอนการบรีฟงาน การคิดงานและผลิตงานของหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหา

บณัฑิต สาขาวชิาการบริหารนวตักรรมการส่ือสาร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต  



บทที ่2 

 

การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 

การศึกษาเร่ือง “การจดักิจกรรมพิเศษ กรณีศึกษากิจกรรมการบรรยายพิเศษ เชิงเสวนา 

หวัขอ้ “ ส่ือมวลชนไทยในยคุ Thailand 4.0” มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต วทิยาเขตพฒันาการ ปี พ.ศ. 

2561 ผูศึ้กษาไดก้าํหนดกรอบแนวคิดและทฤษฎี รวมทั้งงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งไวด้งัต่อไปน้ี 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัการจดักิจกรรมพเิศษ 

2.2 แนวคิดเก่ียวกบัความหมายและแนวคิดเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ 

2.3 การกาํหนดกลยทุธส์ร้างสรรคง์านโฆษณา (Creative Strategy) 

2.4 ขั้นตอนในการทาํโฆษณา 

 

2.1 แนวคดิเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพิเศษ 

  ในประเทศไทย คาํวา่กิจกรรมพเิศษ (Special Event) มกัจะถูกใชท้บัศพัทภ์าษาต่างประเทศ      

ว่า “อีเวนท”์ หรือ “อีเวนต์” จนเป็นที่ยอมรับโดยทัว่ไปทั้งในแวดวงวิชาการ นักการตลาด นัก

ส่ือสารการตลาด หรือส่ือมวลชน หากแปลความหมายตามพจนานุกรม Lexitron (ศูนยเ์ทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2552) แลว้จะหมายถึง เหตุการณ์สาํคญัการแข่งขนักีฬา 

หรือผลลัพธ์ นักวิชาการฝ่ังตะวนัตกมากมายที่พยายามจะให้ความหมายของคาํว่าอีเวนท์ดังเช่น 

Getz (2007: 18) บอกวา่อีเวนทห์มายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น ณ เวลาหน่ึงและสถานท่ีหน่ึง              (an 

occurrence at a given place and time) หรือกลุ่มของเหตุการณ์พเิศษ (a special set of circumstances) 

หรือเหตุการณ์ที่สาํคญัหรือน่าจดจาํ (a noteworthy occurrence) นอกจากน้ีในงานเขียนของ Getz ยงั

ใช้คาํว่า Planned events เพื่อเจาะจงหมายถึงกิจกรรมท่ีจดัขึ้นเพื่อหวงัผลเฉพาะอย่าง ทั้งทางดา้น

เศรษฐกิจวฒันธรรม สังคมและส่ิงแวดลอ้มซ่ึงกิจกรรมที่จดัขึ้นนั้นตอ้งผ่านการคิดและวางแผนมา

อยา่งดีจดัขึ้นเพื่อตอบสนองวตัถุประสงคที์่แตกต่างกนัออกไป แต่มีส่ิงหน่ึงที่ร่วมกนัของกิจกรรม

เหล่าน้ีคือความตอ้งการสร้างหรือมีอิทธิพลต่อประสบการณ์ของแต่ละบุคคลหรือประสบการณ์ร่วม

ของกลมผูช้มหรือผูเ้ขา้ร่วมงาน (Getz, 2007: 21) ซ่ึงการสร้างประสบการณ์ให้กบัผูเ้ขา้ร่วมงานนั้น

เป็นประเด็นที่สําคัญในการทาํการตลาดและการสร้างแบรนด์เพราะองค์กรต้องการจะสร้าง

ประสบการณ์ที่จาํเป็นในการสนับสนุนให้เกิดทศันคติที่ดีต่อแบรนด์เพื่อเพิ่มการบริโภค (Getz, 

2007: 11) 
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เม่ือคนไทยพดูถึงอีเวนทน์ั้น โดยส่วนใหญ่ยงัใชอ้ยา่งสบัสนจากการทบทวนวรรณกรรม

ต่างๆ สามารถสรุปไดว้า่อีเวนทข์องคนไทยสามารถหมายถึงกิจกรรมใน 4 แง่มุม คือ    

1. อีเวนทท์ี่มาจากคาํวา่ Special Event หรือกิจกรรมพเิศษ 

2. อีเวนทท์ี่หมายถึง Event Marketing หรือการส่ือสารการตลาดผา่นกิจกรรม (เกรียงไกร 

กาญจนะโภคิน, 2549, 2555) ซ่ึงบางคร้ังก็จะแปลว่าการทาํกิจกรรมทางการตลาด (ธีรพนัธ์ โล่ห์

ทองคาํ, 2545) 

3. อีเวนทท์ี่อาจหมายถึง Marketing Event ซ่ึงอาจแปลไดว้า่กิจกรรมเพือ่การตลาด 

4. อีเวนทท์ี่หมายถึงไดท้ั้ง Special Event และ Event Marketing 

จะเห็นไดว้่า คาํว่าอีเวนท ์(Event) ยงัไม่มีคาํจาํกดัความภาษาไทยที่ชดัเจน เม่ือเอ่ยถึงการ

จัดอีเวนท์ผูฟั้งก็จะคิดไปถึงกิจกรรมของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ที่จัดขึ้ นเป็นพิเศษเพื่อ

วตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง คาํๆ น้ีถูกใชอ้ยา่งกวา้งขวาง ทาํให้คนส่วนใหญ่ทึกทกัเอาว่าเขา้ใจ

ความหมายของคาํน้ีแลว้จนกระทั้งทาํให้เกิดการใชค้าํน้ีกนัอยา่งสับสนเม่ือวิเคราะห์ถึงความหมาย

ของกิจกรรมใน 4 แง่มุมอยา่งละเอียดมีดงัน้ี 

1. อีเวนทท์ีมาจากคาํวา่ Special Event 

หากจะเจาะจงไปที่ค ําว่า Special Event หรือกิจกรรมพิเศษนั้ น Goldblatt (1997: 2)                

ให้ความหมายไวว้่า “เป็นช่วงเวลาที่พิเศษสาํหรับการเฉลิมฉลอง ดว้ยการจดัพิธีการ (Ceremony) 

และพธีิกรรม (Ritual) เพือ่ที่จะตอบสนองความตอ้งการเฉพาะดา้น” 

กิจกรรมพิเศษ หรือ Special Events คือกิจกรรมทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเพื่อ

สันทนาการ (Leisure Events) เช่นกีฬา หรือกิจกรรมทางวฒันธรรม (Cultural Events) เช่นศิลปะ 

การเฉลิมฉลอง หรือกิจกรรมสาํหรับองคก์ร (Oganisational Events) เช่น กิจกรรมเก่ียวกบัการขาย  

การเมือง หรือกิจกรรมส่วนบุคคล (Personal Events) เช่นงานแต่งงาน เป็นตน้ Shone and Parry 

(2004) 

จากมุมมองน้ีสามารถสรุปไดว้่าอีเวนทใ์นความหมายของกิจกรรมพิเศษนั้น คือกิจกรรม

ทุกรูปแบบที่จดัทาํขึ้นหรือสร้างขึ้น เพือ่วตัถุประสงคเ์ฉพาะขึ้นอยูก่บัผูจ้ดักิจกรรมพเิศษนั้นๆ  

2. อีเวนทท์ี่หมายถึง Event Marketing หากจะพดูถึงคาํวา่อีเวนทใ์นความหมายของ Event 

Marketing นั้น Goldblatt (1997: 5) ระบุว่าเป็นการจดักิจกรรมพิเศษเพื่อสร้างความตระหนักรู้และ

โนม้นา้วใจกลุ่มเป้าหมายใหซ้ื้อสินคา้หรือใชบ้ริการ 

อีเวนท์มาร์เก็ตต้ิง ว่าคือ “การส่ือสารการตลาดผ่านกิจกรรม”  ซ่ึงหมายถึง “เคร่ืองมือ

ส่ือสารที่นาํ  แบรนดไ์ปสู่กลุ่มเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยสร้างประสบการณ์ร่วมกบัแบรนด์

ผา่นประสาทสมัผสัทั้งห้าดว้ยตวัเขาเองผา่นทางรูป รส กล่ิน เสียง สมัผสั” ทาง Unilever (อา้งถึงใน
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เกรียงไกร กาญจนะโภคนิ, 2555: 55) มองวา่อีเวนทม์าร์เก็ตต้ิง“เป็นเคร่ืองมือหน่ึงที่ทาํใหแ้บรนด์มี

ชีวิต ทาํให้กลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดรั้บประสบการณ์ร่วมกบัแบรนด์ (Event marketing is the tool to 

bring your brand to life, giving the total brand experience to your target audience.)” ( เก รี ยง ไกร 

กาญจนะโภคนิ , 2555) 

ให้คาํจาํกัดความคาํว่า Event Marketing ซ่ึงในขณะนั้นแปลว่าการตลาดเชิงกิจกรรมว่า

หมายถึงเคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาดชนิดหน่ึงที่ส่ือสารกบัผูบ้ริโภคโดยตรงดว้ยการจดักิจกรรม

พิเศษหรือเหตุการณ์พิเศษ เพื่อที่จะส่ือสารแบรนดแ์ละเสริมสร้างความเป็นเอกลกัษณ์รวมถึงสร้าง

ภาพลกัษณ์ที่ดีใหก้บัแบรนด ์(วลิสา กลางณรงค ์, 2543) 

จากความหมายขา้งตน้ อาจจะสรุปไดว้่า คาํว่า Event Marketing นั้นหมายถึง “แนวคิด”

ทางการส่ือสารการตลาดที่ใชก้ารจดักิจกรรมพเิศษเพือ่วตัถุประสงคท์างการตลาด นัน่คือการส่ือสาร

แบรนดร์วมทั้งการส่ือสารให้รู้จกัและโนม้นา้วใจเก่ียวกบัสินคา้และบริการ รวมทั้งสร้างเอกลกัษณ์

และภาพลกัษณ์ที่ดีใหก้บัแบรนดด์งันั้นหากจะแปลคาํวา่ Event Marketing วา่ “การส่ือสารการตลาด

ผา่นกิจกรรม” ตามคาํนิยามของเกรียงไกร กาญจนะโภคิน (2555) ก็คงจะได ้

3. อีเวนท์ที่อาจหมายถึง Marketing Event เม่ือพูดถึงคาํว่าอีเวนท์มาร์เก็ตต้ิง (Event 

Marketing) แลว้ก็จะมีคาํวา่ มาร์เก็ตต้ิงอีเวนทห์รือ Marketing Event ที่จะทาํใหค้นทัว่ไปสบัสนได ้

Wood (2009: 248) ไดนิ้ยาม Marketing Event ไวว้่า “หมายถึงกิจกรรมใดๆ ที่ช่วยในการ

ทํา ก า ร ต ล าดสิ น ค้า  บ ริ ก า ร  ค ว า ม คิ ด  ส ถ า น ท่ี  ห รื อ บุ ค ค ล  ( Any event that helps market 

aproduct/service, idea, place or person) 

แบรนดเ์อเจนซ่ี ระดบัโลก กล่าววา่ Marketing Event คือกิจกรรมที่เกิดขึ้นสด (Live) ที่ทาํ

ให้ผูเ้ขา้ร่วมงานมีปฏิสัมพนัธ์กับสินคา้หรือแบรนด์แบบเผชิญหน้า (Face-to-face) ตวัอย่างเช่น                

การประชุม สมัมนา กิจกรรมระดมทุน การเปิดตวัสินคา้ใหม่ นิทรรศการการแถลงข่าว การประกวด 

เป็นตน้ Jack Morton Worldwide (2006 อา้งถึงใน Wood, 2009: 248-9 ) 

จากความหมายด้านบน พอจะสรุปได้ว่า หากพดถึง Marketing Event แล้วจะหมายถึง

“กิจกรรม” ที่จดัขึ้นเพื่อวตัถุประสงค์ทางการตลาด โดยที่เปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมนั้นมี

ปฏิสัมพนัธ์กบัแบรนด์สินคา้หรือบริการไดโ้ดยตรงซ่ึงหากจะให้คาํแปลกบั Marketing Event แลว้ 

น่าจะแปลไดว้า่ “กิจกรรมทางการตลาด” 

4. อีเวนทท์ีหมายถึงไดท้ั้ง Special Event และ Event Marketing 

การส่ือสารการตลาดผ่านกิจกรรม (Event Marketing) และการจัดกิจกรรมพิเศษ 

(Special Event) นั้น เป็นเร่ืองเดียวกนั เพราะการจดักิจกรรมพิเศษนั้น พฒันามาจากเคร่ืองมือของ

การประชาสัมพนัธ์ที่ใชกิ้จกรรมพิเศษเพื่อการส่ือสารองคก์รแต่เม่ือกิจกรรมพิเศษถูกนาํมาใช้ใน
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กิจกรรมการตลาดเพื่อส่ือสารเก่ียวกับสินคา้หรือบริการก็กลายเป็น Event Marketing หรือการ

ส่ือสารการตลาดผา่นกิจกรรม ดงันั้นจึงอาจสรุปไดว้า่ คาํวา่อีเวน้ทเ์ม่ือเป็นมุมมองของกิจกรรมเพื่อ

การประชาสัมพนัธ์ก็จะหมายถึง Special Event และหากพูดในมุมมองของการส่ือสารการตลาด ก็

จะเป็น Event Marketing (ธีรพนัธ ์โล่ทองคาํ ,2546) 

มุมมองน้ีคลา้ยกบัของ Preston (2012) ที่เห็นว่า ปัจจุบนัน้ีนักการตลาดหันมาใชกิ้จกรรม

พิเศษมากขึ้นเพื่อที่จะส่ือสารแบรนด์ของตนเอง รวมทั้งทาํให้แบรนด์ของตนเองใกล้ชิดกับกลุ่ม

ผูบ้ริโภคเป้าหมายมากยิง่ขึ้น ดงันั้นจึงทาํให้กิจกรรมพิเศษนั้น กลายเป็นการส่ือสารการตลาดผา่น

กิจกรรม หรือ Event Marketing นอกจากน้ีSteve Winter (สัมภาษณ์ใน Preston, 2012: 8) ประธาน

บริษทั Brotman Winter Fried Communications เอเจนซ่ีดา้นการประชาสมัพนัธ์ส่ือมวลชนสัมพนัธ์

และการส่งเสริมการตลาดของประเทศสหรัฐอเมริกาก็ยงัใชค้าํวา่กิจกรรมพิเศษ หรือ Special Event 

เม่ือกล่าวถึงกิจกรรมพิเศษในบริบทของการประชาสัมพนัธ์และยิ่งมองว่ากิจกรรมพิเศษเป็น

องคป์ระกอบเชิงกลยทุธ ์(Strategic element) ท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึงในการทาํงานประชาสมัพนัธ ์

มุมมองสุดทา้ยน้ีมองวา่ความหมายของกิจกรรมหรืออีเวนทน์ั้นขึ้นอยูก่บับริบทที่นาํไปใช้

หากเป็นงานด้านการประชาสัมพนัธ์ก็จะหมายถึงกิจกรรมพิเศษ หรือ Special Event แต่หากใช้

กิจกรรมเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารทางการตลาด ก็จะหมายถึงการส่ือสารการตลาดผ่านกิจกรรม

หรือ Event Marketing นัน่เอง 

หากนาํความหมายของอีเวนทจ์ากทั้งส่ีมุมมองมาสรุปร่วมกนั ก็คงจะกล่าวไดว้า่กิจกรรม

พิเศษหรือ Special Event นั้น เป็นการจดักิจกรรมทุกรูปแบบที่จดัขึ้นในโอกาสพิเศษเพื่อให้เป็น

เหตุการณ์ที่สาํคญัและน่าจดจาํ โดยผ่านการคิดและวางแผนมาอยา่งดีเพื่อตอบสนองวตัถุประสงค์

บางอยา่งที่องคก์รกาํหนดขึ้น โดยเนน้การสร้างประสบการณ์ร่วมระหวา่งกลุ่มเป้าหมายกบัแบรนด์

ซ่ึงกิจกรรมพิเศษน้ีหากใชใ้นมุมมองของนกัประชาสัมพนัธ์ก็จะหมายถึงกิจกรรมที่เก่ียวกบัองคก์ร 

(Corporate Event) และหากนําไปใช้เพื่อตอบสนองการส่ือสารการตลาดก็จะเป็นกิจกรรมทาง

การตลาด (Marketing Event) ที่จัดขึ้ นภายใต้แนวคิดการส่ือสารการตลาดผ่านกิจกรรม (Event 

Marketing) ซ่ึงกิจกรรมทั้งที่เก่ียวกบองคก์รและการตลาดนั้น ก็มีวตัถุประสงคเ์พื่อส่ือสารแบรนด์

ตั้งแต่ แบรนดอ์งคก์รตลอดจนแบรนดสิ์นคา้หรือบริการ 

คาํว่าอีเวนทท์ี่ไดท้บทวนมาขา้งตน้ ทาํให้สามารถสรุปหาความหมายของคาํว่าอีเวนทท์ี่

เหมาะสมกบังานน้ีไดร้วมทั้งเลือกที่จะใชค้าํวา่ “กิจกรรมพเิศษ” เพือ่หมายความถึง “อีเวนท”์ ต่างๆ 

ที่ใช้ในการส่ือสารแบรนด์องค์กรและแบรนด์สินคา้หรือบริการขององค์กรภาคธุรกิจอีกด้วย        

(วราภรณ์ ฉตัราตชาต , 2556) 
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2.2 แนวคดิเกี่ยวกับความหมายและแนวคดิเกี่ยวกับภาพลักษณ์ 

ภาพลกัษณ์ (Image) มีความสาํคญั ต่อการประชาสัมพนัธ์มากเน่ืองจากประชาสัมพนัธ์

เป็นงานที่เก่ียวขอ้งกบั ภาพลกัษณ์และเป็นงานท่ีมีส่วนเสริมสร้างภาพลกัษณ์ต่อหน่วยงานสถาบนั

หรือองค์กร ให้มีภาพลักษณ์ที่ดี (Good Image) ต่อความรู้สึกนึกคิดของประชาชน เพื่อผลแห่ง

ช่ือเสียงความเช่ือศรัทธาจากประชาชนที่มีต่อองคก์รหรือสถาบนั (วรัิชลภิรัตนกุล , 2540, หนา้ 81) 

ความหมายของคาํว่า ภาพลกัษณ์จึง หมายถึง ภาพที่เกิดขึ้นในใจ (Mental Picture) ของ

คนเราอาจเป็นภาพที่ มี ต่อ ส่ิงมี ชีวิตหรือไม่มีก็ได้ เ ช่นภาพท่ีมี ต่อ บุคคล (Person) องค์กร 

(Organization) ฯลฯ และภาพดงักล่าวน้ีอาจจะเป็นภาพ หรือส่ิงใดส่ิงหน่ึงสร้างให้เกิดขึ้นแก่จิตใจ

เราหรืออาจเป็นภาพที่เรานึกสร้างเองก็ได ้

Kotler (2000, p. 533) ปรมาจารยด์้านการตลาดอธิบายถึงคาํภาพลักษณ์ (Image) ว่าเป็น

องคร์วมของความเช่ือความคิดและความประทบัใจที่บุคคลมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงทศันคติและการ

กระทาํใดๆ ที่คนเรามีต่อส่ิงนั้น จะมีความเก่ียวพนัอยา่งสูงกบัภาพลกัษณ์ต่อส่ิงนั้นๆ  

Jefkins (1993, pp. 21-22) นักประชาสัมพนัธ์ชาวองักฤษไดอ้ธิบายภาพลกัษณ์ต่อองคก์ร

ธุรกิจไวว้่าภาพลักษณ์ต่อบริษทัหรือภาพลักษณ์ต่อองคก์รธุรกิจ (Corporate Image) คือภาพของ

องคก์รใดองคก์รหน่ึงซ่ึงหมายรวมทุกส่ิงทุกอยา่งเก่ียวกับองคก์รที่ประชาชนรู้จกัเขา้ใจและได้มี

ประสบการณ์ในการสร้างภาพลกัษณ์ต่อองคก์รนั้นส่วนหน่ึงกระทาํได้โดยอาศยัการนาํเสนออัต

ลักษณ์ขององค์กร (Corporate Identity) ซ่ึงปรากฏแก่สายตาคนทั่ว ไปได้ง่ายเช่น สัญลักษณ์

เคร่ืองแบบ ฯลฯ 

Anderson and Rubin (1986, p. 53) กล่าววา่ ภาพลกัษณ์เป็นการรับรู้ของผูบ้ริโภคเก่ียวกบั

องคก์รทั้งหมดโดยองคก์รก็เปรียบเทียบเสมือนคน ซ่ึงยอ่มจะมีบุคลิกภาพและภาพลกัษณ์ท่ีต่างกนั

การสร้างภาพลกัษณ์เป็นแนวคิดที่องคก์รธุรกิจต่างตระหนักถึงความสาํคญัอยา่งสูง โดยพยายาม

พฒันากลยทุธก์ารสร้างภาพลกัษณ์อยา่งเป็นระบบ จากเดิมที่อาศยัการประชาสมัพนัธ์เป็นเคร่ืองมือ

หลกัมาเป็นการประยกุต์และผสมผสานกลยทุธ์การส่ือสารหลากหลายรูปแบบ โดยใชเ้ทคนิควิธี

ต่างๆ อย่างเป็นเอกภาพเพื่อสนับสนุนการดาํเนินงานสู่เป้าหมายภาพลักษณ์ท่ีพึงประสงค์ของ

องคก์รโดยแบ่งภาพลกัษณ์ออกเป็น 6 ลกัษณะ คือ 

1. ภาพลักษณ์เป็นส่ิงที่ถูกจาํลองขึ้นมา (An Image is Synthetic) ไม่ได้เกิดขึ้นเองตาม

ธรรมชาติแต่เกิดจากการวางแผนที่ประกอบกันขึ้นมา เพื่อตอบสนองวตัถุประสงค์บางอย่างที่

กาํหนดไวเ้ช่น วตัถุประสงค์ของการประชาสัมพนัธ์ดังนั้น ภาพลักษณ์จึงเกิดจากการวางแผน

ประชาสัมพนัธ์การกาํหนดกระบวนการและกลยทุธ์ต่างๆ เป็นอยา่งดีและขึ้นอยูก่บัประสบการณ์

และขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัองคก์ารสินคา้หรือบริการที่ประชาชนไดรั้บ และส่ิงเหล่าน้ีจะก่อตวัขึ้น
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เป็นความประทบัใจ ซ่ึงอาจจะเป็นความประทบัใจที่ดีหรือไม่ดีก็ไดแ้ลว้แต่พฤติกรรมขององคก์าร

หรือการผลิตสินคา้หรือใหบ้ริการขององคก์าร 

2. ภาพลกัษณ์เป็นส่ิงที่เช่ือถือได ้ (An Image is Believable) เป็นการสร้างภาพในใจของ

คนเราเก่ียวกบั บุคคลองคก์ารสถาบนัหรือส่ิงต่างๆ ให้มัน่คงเป็นที่ยอมรับโดยอยูบ่นพึ้นฐานของ

ความน่าเช่ือถือซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญั ที่สุดการสร้างภาพลกัษณ์จะไม่เกิดผลใดๆ ถา้ไม่มีความน่าเช่ือถือ

ในบุคคลหรือองคก์ารสถาบนันั้น 

3. ภาพลกัษณ์เป็นส่ิงที่อยูน่ิ่งและรับรู้ได ้(An Image is Passive) ภาพลกัษณ์เป็นส่ิงที่ตอ้ง

ไม่ขดัแยง้กับความเป็นจริงถึงแม้ว่า ภาพลักษณ์จะไม่ใช่ความเป็นจริงแต่ภาพลักษณ์จะตอ้งถูก

นาํเสนออยา่งสอดคลอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกบัความเป็นจริงนั้น คือ ปรัชญา นโยบายการ

ดาํเนินงาน การประพฤติปฏิบติัรวมทั้งคุณภาพของสินคา้และบริการ 

4. ภาพลกัษณ์เป็นส่ิงที่เห็นไดช้ดัเจน (An Image is Vivid and Concrete) ภาพลกัษณ์เป็น

ส่ิงที่ถูกสร้างขึ้นจากส่ิงที่เป็นนามธรรมให้เป็นส่ิงที่เป็นรูปธรรม ซ่ึงอาจเรียกไดว้่า เป็นการสร้าง

จินตนาการรูปธรรมเพื่อให้ตอบสนองดึงดูดใจ และความรู้สึกทางอารมณ์ไดอ้ยา่งชดัเจนต่อกลุ่ม

ประชาชน จะตอ้งชดัเจนง่ายต่อการเขา้ใจและจดจาํและมีความแตกต่างจากกนั ทาํใหส่ื้อความหมาย

ไดค้รบถว้นตามตอ้งการ 

5. ภาพลักษณ์ต้องเป็นส่ิงท่ี ถูกทําให้ดู ง่ายแก่การเข้าใจและแตกต่าง (An Image 

isSimplified) ซ่ึงตอ้งชดัเจน ง่ายแก่การทาํความเขา้ใจและจดจาํ มีความแตกต่างที่โดดเด่น แต่ส่ือ

ความหมายได้ครบถว้นตามตอ้งการเช่น เคร่ืองหมาย (Logo) คาํขวญั (Slogan) ซ่ึงก็คือการสร้าง

ภาพลกัษณ์ใหมี้ความโดดเด่นแตกต่างนั้นเอง 

6. ภาพลักษณ์มีความหมายและแง่มุม (An Image is Ambiguous) เป็นส่ิงที่สามารถ

เปล่ียนแปลงไดก้ล่าวคือเราสามารถเปล่ียนจากภาพลกัษณ์ที่ดีเป็นภาพลกัษณ์ที่ไม่ดีหรือเปล่ียนจาก

ภาพลักษณ์ที่ไม่ดีเป็นภาพลักษณ์ที่ดีได้อันเน่ืองมาจากสภาพการณ์ภายในหรือปัจจัยภายนอก

องคก์ารมากระทบ ดงันั้น องคก์ารต่างๆ จึงตอ้งมีการสาํรวจภาพลกัษณ์ปัจจุบนัขององคก์ารอยา่ง

สมํ่าเสมอเพือ่จะไดท้ราบว่าภาพลกัษณ์ต่อองคก์ารเป็นอยา่งไร รวมถึงสินคา้และบริการดว้ยเพือ่จะ

ได้ส่งเสริมและรักษา หรือแก้ไขภาพลักษณ์ที่ดีให้อยู่คู่องค์การ สินค้าและบริการตลอดไป

ภาพลกัษณ์ในบางคร้ังอาจเป็นส่ิงที่ดูเหมือนกาํกวม มีลกัษณะท่ีกํ้าก่ึงระหวา่งความคาดหวงักบัความ

เป็นจริงมาบรรจบกนัสรุปวา่ ภาพลกัษณ์จะเป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างขึ้นมาอยา่งมีวตถุัประสงคเ์พือ่สร้าง

ความประทบัใจเพื่อให้เกิดความน่าเช่ือถือ และถูกยอมรับจากสาธารณชน ซ่ึงภาพลักษณ์จะมี

ส่วนผสมของมิติส่วนตวั (Private) และมิติสาธารณะ (Public) เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์เฉพาะตวั 

(Private Image) โดยที่มีส่วนร่วมกนัในแง่ของความเป็นภาพลกัษณ์สาธารณะ (Public Image)  
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2.3 การกําหนดกลยุทธ์สร้างสรรค์งานโฆษณา (Creative Strategy) 

เป็นเคล็ดลบัซ่ึงนามาใชเ้ป็นจุดขายเพือ่สร้างจุดเด่นใหก้บัสินคา้ สร้างสรรคโ์ฆษณาที่ดีซ่ึง

ตรงประเด็น ง่าย ชัดเจน และบรรลุวตัถุประสงค์ในการส่ือสารไปสู่กลุ่มเป้าหมาย จนสามารถ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมผูบ้ริโภคได ้

เสรี วงษ์มณฑา (2540) ได้ให้ความเห็นถึงปัจจยัในการพิจารณาเพื่อกาํหนดกลยุทธ์การ

สร้างงานโฆษณาดงัน้ี 

1. ทาํโฆษณาไปทาํไม (Why do we advertising?) เพือ่กาํหนดจุดมุ่งหมายของการโฆษณา 

(Purpose of advertising) เป็นการสร้างอารมณ์ต่างๆ (Mood) เพื่อกระตุน้ผูบ้ริโภคให้เกิดพฤติกรรม

ต่างๆ เช่น อารมณ์อยาก รับประทาน (Eating Mood) อารมณ์อยากเล่น (Playing Mood) อารมณ์อยาก

นอน (Sleeping Mood) เป็นตน้ สาเหตุที่ ตอ้งตอบดว้ยกิริยานั้น เพราะว่าคากิริยาจะเป็นตวักาํหนด

ความพร้อมของอารมณ์ (Mood) ของการโฆษณา ให้ผูบ้ริโภค มารับประทาน ขบัรถ     สนุกสนาน 

ซกัผา้ ฯลฯ เพราะหลกัการของการโฆษณาจะตอ้งสร้างความพร้อมของอารมณ์ (Mood) เพือ่กระตุน้

ผูบ้ริโภคใหเ้กิดพฤติกรรมต่างๆ 

2. ใครคือกลุ่มเป้าหมาย (Who is the target group?) คา ตอบของคาถามน้ี คือ การกาํหนด

กลุ่มเป้าหมาย(Target group) ในการโฆษณาจะตอ้งทราบว่าจะส่ือสารกบัใครที่เป็นผูรั้บข่าวสาร 

และตอ้งทราบถึงกลุ่มต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจซ้ือ ไดแ้ก่ ผูซ้ื้อ (Buyer) ผูมี้อิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือ (Influencer) ผู ้ใช้ (User) ผู ้มีบทบาทในการให้โฆษณาได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

(Gatekeeper) และผู ้ตัดสินใจให้ซ้ือ  (Decision Maker) เพื่อให้สามารถส่ือสารไปได้ตรงกับ

พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย 

3.  ใช้จุดขายอะไร (What is the selling point?) จุดขายด้านจิตวิทยาและกายภาพ 

ประกอบดว้ย จุดเด่น(Feature) และผลประโยชน์ (Benefit) ของสินคา้ ในการโฆษณาจะตอ้งมุ่งขาย

ผลประโยชน์ของสินค้า (Product’sbenefit) ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ไม่ใช่ขายจุดเด่นของสินค้า 

(Product’s feature) จุดเด่นของสินคา้มีไวเ้พื่อสนับสนุนจุดขายให้น่าเช่ือถือ ผลประโยชน์ของตัว

สินคา้ (Product’s benefit) 

4. จะให้การสนับสนุนอยา่งไร (How should we support the selling point ?) คาํตอบของ

คาํถามน้ี คือ การสนบัสนุนดว้ยขอ้เทจ็จริง ดว้ยบริบท หรือลูกเล่นในการออกแบบโฆษณา แบ่งเป็น 

3 ประเภท คือ 

4.1 การสนับสนุนจุดขายให้น่าเช่ือถือด้วยข้อเท็จจริง (Factual support) ผูบ้ริโภค

สามารถเขา้ใจง่าย รับรู้ไดร้วดเร็ว เป็นการโฆษณาแบบมุ่งขาย (Hard sell) สามารถทาํไดง่้าย ชดัเจน

ใชง้บประมาณไม่มาก แต่จะมีจุดอ่อนท่ีคู่แข่งขนัสามารถทาํตามไดง่้าย  



 11 

4.2 การสนับสนุนให้น่าเช่ือถือด้วยบริบท (ส่ิงท่ีมีอยูโ่ดยรอบ) (Contextual support) 

การสนับสนุนดว้ยบริบท อาจจะเป็นการใชส้ภาพแวดลอ้มโยงเขา้มาหาส่ิงที่เราตอ้งการ โฆษณา

อยา่งน้ีจะมีความสวยงามขึ้นแต่จะยากต่อการเขา้ใจความสมัพนัธ์ระหวา่งจุดขายที่เรานามาขาย และ

ส่ิงที่จะนาํมาประกอบ  

4.3 การสนบัสนุนจุดขายโดยใชลู้กเล่นของการโฆษณา (Executional support) คือการ

ใชภ้าพ หรือ คาํพูด ซ่ึงเป็นลูกเล่นของการโฆษณาสนบัสนุนจุดขายโดยไม่ตอ้งอธิบาย เม่ือผูช้มชม

แลว้สามารถทราบไดท้นัทีวา่จุดขายคืออะไร เป็นส่ิงที่ทาํไดย้ากที่สุด มีภาพพจน์แรงที่สุด และเป็น

วธีิที่ทาํใหโ้ฆษณาไดรั้บรางวลัมากที่สุด  

5. บุคลิกภาพตราสินคา้เป็นอยา่งไร (What is the brand personality) คาํตอบของคาํถามน้ี

ก็คือ การกาํหนดบุคลิกตราสินคา้ คาว่าบุคลิกภาพตราสินคา้ (Brand personality) เป็นลกัษณะของ

สินคา้ที่ทาํให้ผูบ้ริโภค คาดหวงัว่าจะได้อะไรจากการใช้สินคา้ บุคลิกภาพตราสินคา้ที่ดีต้องมี

ลกัษณะ 3 ประการครบถว้น ดงัน้ี  

5.1 เป็นส่ิงที่คงทน (Durable)  

5.2 เป็นบุคลิกภาพที่ทายหรือคาดหวงัพฤติกรรมตอบสนองได ้(Predictable)  

5.3 ความกลมกลืน (Coherent)  

6. โอกาสจากส่ือเป็นอย่างไร (What is the media opportunity?) การกาํหนดโอกาสการ

เปิดรับข่าวสาร ซ่ึงหมายถึงช่วงเวลาใดช่วงเวลาหน่ึงที่สภาพสมองและจิตใจของผูบ้ริโภคจะเปิดรับ

ข่าวสารไดดี้ที่สุด โดยตอ้งใชค้าํถามที่ว่าที่ไหน (Where?) เม่ือใด (When?) และภายใตส้ถานการณ์

อะไร (Under what circumstances?) เช่น ช่วงเวลาดึกจะมีโฆษณาบะหม่ีก่ึงสําเร็จรูปมาก เพราะ

สามารถรับประทานไดง่้าย สะดวก ดงันั้นทั้งหมดน้ีกล่าวสรุปไดว้่า การที่จะทาํงานโฆษณาขึ้นมา

นั้นตอ้งทาํให้ตรงประเด็นและชัดเจน มีการวางแผนและกาํหนดกลุ่มเป้าหมายและช่องทางส่ือ 

ออกมาให้ดีก่อนเพื่อที่จะทาํให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายที่ตรงกบัสินคา้เรามากที่สุด ซ่ึงโฆษณานั้นทาํ

มาแลว้ตอ้งคงทนอยูไ่ดน้าน เป็นที่จดจาํของผูบ้ริโภค เม่ือไดย้นิ หรือไดเ้ห็นโฆษณาน้ีแลว้ตอ้งนึก

ไดว้า่เป็นของสินคา้ชนิดน้ี องคก์รน้ี การทาํโฆษณาเป็นการลงทุนเพือ่กระตุน้ยอดขายและทาํให้คน

รู้จกัและจดจาํ การทาํโฆษณาตอ้งคิดและวเิคราะห์ออกมาใหดี้ที่สุดและพึงพอใจลูกคา้มากที่สุดเป็น

ส่ิงสาํคญั 
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2.4 ข้ันตอนในการทําโฆษณา  

โดยรวมแลว้งานสร้างหนงัจะผา่น 5 ขั้นตอน ต่อไปน้ี  

1.เสนอราคาถ่ายงานกบัลูกคา้  

2.ประชุมก่อนถ่ายทา  

3.ถ่ายหนงั  

4.ตดัต่อ  

5.Finish หนงั ทาภาพกบัเสียงใหส้มบูรณ์  

 

1. เร่ิมที่ข ั้นแรก การเสนอราคา เราจะดูจากผลงานของผูก้ากบัฯต่างๆ ท่ีคิดวา่เหมาะกบั

งานนั้น ผูก้าํกบัฯ บางคนถนดัถ่ายพวกอาหารสวยๆ บางคนก็เก่งในการกาํกบัเด็ก บางคนถนดัหนัง

วิวหรือหนังตลก หนังประทบัใจ เม่ือเราเลือกได้ผูก้าํกับฯที่เหมาะสม ซ่ึงตดัสินจากผลงานใน 

Showreel และการวา่งรับงานของเขาแลว้ เราจะส่งรายละเอียดของงานไปให ้ ส่ิงท่ีเราใหเ้ขาเพื่อการ 

Quote ราคาก็มี Storyboard สคริปต์ และรายละเอียดอ่ืนๆ ของงานนั้ น ซ่ึงเราอาจจะคุยกันทาง

โทรศพัทห์รือนดัคุยกนัก็ได ้ยิง่ใหข้อ้มูลไดม้ากเท่าไร การ Quote ราคาก็จะยิง่แม่นยายิง่ขึ้น หลงัจาก

นั้น Studio ต่างๆ ก็จะส่งค่าทาหนงัซ่ึงแจกแจงเป็นรายละเอียดมาให้เรา เราจะดูเปรียบเทียบกันแล้ว

เลือก Quote ที่เหมาะสมที่สุดเสนอลูกคา้ ไม่จาํเป็นเสมอไปว่า Quote ที่เหมาะที่สุดจะตอ้งเป็น 

Quote ที่ราคาถูกที่สุด  

2. ขั้นต่อไปคือ Pre-production การเตรียมงานก่อนถ่ายทาํ ขั้นน้ีค่อนข้างใช้เวลา 

อาจจะประมาณ 1 สัปดาห์ หรือ 2-3 เดือน ขึ้นกับความยากง่ายของงาน อย่างเช่น การคดัเลือกผู ้

แสดงจาํนวนมาก หรือหาที่ถ่ายทาํแปลกๆ ซ่ึงกวา่จะไดอ้าจตอ้งออกไปหาหลายจงัหวดั บางคร้ังตอ้ง

ออกแบบฉากใหญ่ มีรายละเอียดจุกจิกที่ตอ้งใหลู้กคา้ตกลงดว้ยจึงจะสร้างได ้ เหล่าน้ีลว้นแต่ใชเ้วลา

รวมทั้งบางทีตอ้งทดลองทาํเทคนิคภาพใหม่ๆ หรือไม่ก็อาจตอ้งสั่งทาํเป็นพิเศษขึ้นมาเพื่องานนั้น 

แต่หนงัที่ใชค้นแสดงมาพดูคนเดียวไม่มีฉากยุง่ยากก็พอทาํไดใ้นเวลาอนัสั้น ส่ิงสาํคญัคือ     ตอ้งให้

เวลาให้พอเพยีงกบัการเตรียมพร้อมเพื่อการถ่ายหนังแต่ละคร้ัง เราจะหลีกเล่ียงการใชเ้งินมากและ

การเปล่ียนแปลงนาทีสุดทา้ยไดก้็ดว้ยการเตรียมงานอยา่งรอบคอบล่วงหนา้เท่านั้น  

ส่ิงหน่ึงที่สาํคญัที่สุดในขั้นตอนน้ีก็คือการประชุมก่อนการถ่ายทาํ เพราะเป็นโอกาส

เดียวเท่านั้ นที่ทุกคนที่ เ ก่ียวข้องในงานสร้างหนัง Copywriter, Art Director, ผู ้ก ํากับฯ , ลูกค้า, 

Producer, Account Executive ทุกคนจะมารวมกนัอยูใ่นหอ้งประชุมพร้อมๆกนั เป็นเวลาที่เราจะถก

กันถึงรายละเอียด ทุกแง่มุมของหนังเรืองนั้ น ตั้ งแต่เร่ืองผูแ้สดง, เส้ือผา้, แบบฉาก, เลือกรูป 

Location, อุปกรณ์ประกอบฉาก, การจดัไฟหรือเทคนิคภาพ เวลาถ่ายทาส่ิงที่เราหวงัไดรั้บทางดา้น
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อารมณ์และการแสดงของผูแ้สดง เป็นเวลาเหมาะที่สุดที่เราจะไดต้อบปัญหาลูกคา้และรับรู้ส่ิงที่เขา

ตอ้งการ เราตอ้งคาํนึงไวอ้ยา่งหน่ึงว่า เม่ือผมพูดว่าเราจะถ่ายแม่บา้นในครัว แต่ละคนก็จะวาดภาพ

กนัไปแต่ละอยา่ง เป็นแม่บา้นที่ไม่เหมือนกนั ในครัวที่หน้าตาไม่เหมือนกนั ครัวของคนหน่ึงอาจ

เป็นสีฟ้า อีกคนอาจจะสีเหลือง คนหน่ึงเห็นแม่บา้นสาว อีกคนเห็นแม่บา้นแก่ แต่เรากาํลงัจะถ่าย

หนงัเร่ืองเดียวเท่านั้น จึงจาเป็นที่ทุกคนในที่ประชุมจะจากกนัไปดว้ยการมีภาพในใจของหนังที่เรา

จะถ่ายเป็นภาพเดียวกนั  

3. การถ่ายทาํแน่นอน ขั้นน้ีเป็นหัวใจของงานผลิต แต่ก็ไม่น่าจะมีอะไรเหลือให้ตอ้งพดู

กนัมากอีก เพราะทุกอยา่งเราไดพู้ดคุยตกลงกนัไปแลว้ในขั้น Pre-Production เราเลือกโลเคชัน่ ตก

ลงกนัเร่ืองมุมกลอ้ง การแสดง คุณรู้กนัแลว้วา่เส้ือผา้ ของใช ้และฉากหนา้ตาเป็นยงัไง เพราะฉะนั้น

ส่ิงที่เราหวงัก็คือจะไดน้ัง่ดูการถ่ายทาํเกิดขึ้นตรงหนา้ และเม่ือจบวนัถ่ายคุณก็ไดเ้งินค่าสร้างไปแล้ว

ถึง 80%  

4. ขั้นต่อไปคือการตดัต่อ จะเป็นที่ความยาว 15 /30 / 45 / 60 / 90 วินาที แลว้แต่งานนั้นๆ     

การตดัต่อใช้เวลาประมาณ 5 วนั จบลงด้วยคุณมีหนังที่ตัดต่อเป็นรูปร่างสาหรับฉายให้คนใน 

Agency และลูกคา้ดู เรียกวา่ Rough cut หรือ Double head ซ่ึงก็คือการเลือกเอาภาพที่ดีที่สุดมาตดัต่อ

ให้สอดคล้องกัน ให้เล่า message ที่ต้องการส่ือกับผูดู้เก่ียวกับตัวสินค้าได้อย่างน่าสนใจและ

สมเหตุสมผล ขั้นน้ีหนงัโฆษณาของเรายงัไม่เรียบร้อยดีนกั อาจยงัขาดเพลงประกอบ เสียงประกอบ

ยงัไม่สมบูรณ์ยงัไม่ใส่Super ยงัไม่มีเทคนิคภาพพวก Fade หรือ Dissolves ผลการทาํงานอยา่งรัดกุม

ในขั้น Pre-Production จะมาปรากฏในขั้นตดัต่อน้ีไดเ้หมือนกนั การเตรียมงานท่ีรอบคอบจะช่วยให้

คุณไม่ตอ้งเผชิญกบัส่ิงที่เราทั้งหลายไม่ตอ้งการจะไดย้นิ “ผมไม่ไดค้ิดวา่คุณจะทาอยา่งน้ี”  

5. เม่ืองานตดัต่อในขั้นน้ีเสร็จ คุณก็ไดใ้ชเ้งินค่าผลิตไปแลว้ประมาณ 90% เงินท่ีเหลือจะ

ถูกใชไ้ปกบัการ Finish หนงั เราจะอดัเสียง, Mixเสียงเป็นคร้ังสุดทา้ย, Transfer ภาพลง Video, แกสี้, 

ใชเ้ทคนิคภาพ หรือ Special Effect ต่างๆ เม่ือ Agency กบัลูกคา้ตกลงใจกบัมาสเตอร์ของหนงัที่เสร็จ

สมบูรณ์ เราก็สัง่ Release Tape คือเทปที่กอ้ปป้ีจากมาสเตอร์ เพือ่ส่งสถานีออกอากาศ 

 

 

 
 

 

 



บทที ่3 

 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 

3.1 ลักษณะประกอบการ 

มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต สถาปนาขึ้นโดยคณะผูบ้ริหารการศึกษา ซ่ึงมีประสบการณ์ใน

การจดัการศึกษาระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษามาก่อน โดยจดัตั้งโรงเรียนเกษมพิทยา เม่ือปี 

พ.ศ.2503 เปิดสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - มธัยมศึกษาปีที่ 6 และต่อมาจดัตั้งโรงเรียนเกษม

โปลีเทคนิคในปี พ.ศ. 2511 เปิดสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) และประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค (ปวท.) คณะบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการบญัชี การ

จดัการ การเงิน การธนาคาร การตลาด การเลขานุการ และคอมพิวเตอร์ มีนักเรียน และนักศึกษา

ประมาณ 7,500 คน ต่อมาปี พ.ศ. 2528 ดว้ยอุดมการณ์และปณิธานท่ีจะจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

จึงไดจ้ดัตั้ง “วทิยาลยัเกษมบณัฑิต” ขึ้นเม่ือวนัที่ 24 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2530 

ปี พ.ศ. 2530 วทิยาลยัเกษมบณัฑิต เปิดสอนเป็นปีแรกมี 2 คณะ ไดแ้ก่ คณะบริหารธุรกิจ 

และคณะนิติศาสตร์ มีนกัศึกษารวมกนัเพยีง 97 คน แต่ดว้ยความมุ่งมัน่ที่ตอ้งการพฒันาการศึกษาให้

ก้าวไกลของคณะผูบ้ริหารวิทยาลยั จึงพฒันาการศึกษาจนก้าวหน้าขึ้นเป็นลาํดับขยายคณะ และ

สาขาวชิาเพิม่มากขึ้นตลอดจน กระทัง่ปี พ.ศ.2536 ทบวงมหาวทิยาลยัอนุมติัให้เปล่ียนประเภทจาก

วทิยาลยัเป็น “มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต” 

ปัจจุบนั มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิตเปิดสอนหลกัสูตรบณัฑิตศึกษา ระดบัปริญญาเอก 3 

หลักสูตรได้แก่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวชิานโยบายสาธารณะและการจดัการ และหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการ

อุตสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียว ระดบัปริญญาโท 13 หลกัสูตร ไดแ้ก่ หลกัสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม และ

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรมหา

บณัฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์-วีดิทศัน์ และสาขาวิชาการบริหารนวตักรรมการส่ือสาร หลกัสูตร

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพฒันาศกัยภาพมนุษย ์ สาขาวิชาการจัดการ

อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจดัการการบิน สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการ

ส่ือสารสมยัใหม่ หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการจดัการ 

หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ภาคภาษาองักฤษ 
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ระดับปริญญาตรี เปิดสอน รวม 10 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์         

คณะนิเทศศาสตร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์                คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีคณะจิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพยาบาลศาสตร์ และ 1 

สถาบนั ไดแ้ก่ สถาบนัพฒันาบุคลากร การบิน และระดบัปริญญาตรีหลกัสูตรภาษาองักฤษ          4 

หลกัสูตร ไดแ้ก่ ดา้นบริหารธุรกิจ ดา้นการจดัการอุตสาหกรรมการบิน ดา้นภาษาองักฤษเพื่อการ

ส่ือสาร และด้านการจดัการโรงแรม โดยมีหลักการ/เป้าหมายพื้นฐาน 3 ประการ ที่เน้นความมี 

คุณค่า คุณธรรม และคุณประโยชน ์

 

วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

วตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งมหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต มีดงัน้ี 

1. เพือ่ปลูกฝังนกัศึกษาใหมี้ความรับผดิชอบต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์ส่งเสริม

การปกครองระบอบประชาธิปไตย ธาํรงรักษาไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์ของสงัคมไทย และวฒันธรรมอนัดี

ของชาติ ใหรู้้จกัเคารพต่อจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพของตนต่อไป 

2. เพือ่ใหเ้ป็นสถาบนัอุดมศึกษาที่มุ่งมัน่สร้างความเป็นเลิศในทางวชิาการผลิตบณัฑิตที่มี

ความรู้และความสามารถสูงในสาขาอาชีพต่างๆ ให้ไปประกอบอาชีพอยา่งมีประสิทธิภาพ มีความ

เช่ือมัน่ในตนเอง รู้จกัคน้คิด นาํความรู้ความสามารถ และประสบการณ์มาใชใ้นการวิเคราะห์ และ

แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรอบคอบ มีความรับผิดชอบต่อสังคมในการเข้าร่วมแก้ไข และ

สร้างสรรคต์นเอง อีกทั้งมีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาคน้ควา้วิทยากรต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัอาชีพ

ของตน สามารถปรับตนเองใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ี

3. เพื่อให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มุ่งพฒันาคุณภาพประชาชน

โดยทัว่ไป ขยายโอกาสทางการศึกษาสาํหรับผูท้ี่สาํเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย และให้ผู ้

ที่ประกอบอาชีพไดมี้โอกาสศึกษาเพิม่พนูวทิยฐานะ 

4. เพือ่แบ่งเบาภาระของรัฐในการศึกษา เป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐที่ประสงค์ให้

ภาคเอกชน เขา้มามีส่วนช่วยรัฐจดัการศึกษาและพฒันาประเทศดงัระบุไวใ้นแผนพฒันาการศึกษา

แห่งชาติและแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

5. เพื่อให้มีการคน้ควา้ วิจยั และเป็นส่ือนาํความก้าวหน้าต่างๆ ไปสู่สังคมและให้การ

บริการทางวชิาการแก่ชุมชนเพือ่เป็นการรับใช ้และสร้างประโยชน์ต่อชุมชนโดยตรง 
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ปรัชญาและปณธิานของมหาวทิยาลัย 

ปรัชญาของมหาวิทยาลัยเกษมบณัฑิต “จุดแสงสว่างแห่งปัญญาระดบัอุดมศึกษา เพื่อ

อนาคตที่สดใสของนกัศึกษา” และดว้ยความปรารถนาอนัมุ่งมัน่ มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิตจะปฏิบติั

หน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ด้วยการประสาทศิลปวิทยาการ การวิจยั 

คน้ควา้ การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทะนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมของชาติ เพื่อให้

บณัฑิตของมหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต เป็นบณัฑิตที่มีคุณภาพเพยีบพร้อมดว้ยปณิธาน 3 ประการ 

- คุณค่า ประกอบดว้ยศิลปวทิยา สามารถคิด วเิคราะห์และตดัสินใจ 

- คุณธรรม ประกอบดว้ยจริยธรรม มโนธรรม เคารพต่อจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ 

- คุณประโยชน์ ประกอบดว้ยความเสียสละ พร้อมอุทิศตนเพือ่สร้างและพฒันาสงัคม 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

แห่งชาติ (สกอ.) เปิดสอนหลกัสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 

3.2 ช่ือและที่ต้ังของสถานประกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ :   มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต  วทิยาเขตพฒันาการ 

   Kasem Bundit University Phatthanakan 

ช่ือที่ตั้งสถานประกอบการ : 1761 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

 Tel : 02-320-2777 | 062-442-2060  

 Fax : 02-321-4444 

การเดินทาง : รถเมล ์ : ปอ.206, ปอ.11, ปอ.517, 206, 11, 133  

รถสองแถว : 92 

หมายเหตุ : ฝึกสหกิจที่วทิยาเขตน้ี 

 

ช่ือสถานประกอบการ :   มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต  วทิยาเขตร่มเกลา้ 

   Kasem Bundit University Romklao 

ช่ือที่ตั้งสถานประกอบการ : 60 ถนนร่มเกลา้ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510  

 Tel : 02-904-2222 | 062-442-2061 

 Fax : 02-904-2200 

การเดินทาง :  รถเมล ์ : ปอ.26, 151, ปอ.8, ปอ.พ.4     

รถตู ้ : 549 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – มีนบุรี 
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คณะนิเทศศาสตร์(Faculty of Communication Arts) 

การส่ือสารไร้พรมแดน เปิดโลกจินตนาการไร้ขอบเขต 

 

นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต (M.C.A.) 

- สาขาวชิาการภาพยนตร์และส่ือดิจิทลั M.Com.Arts (Film-Digital Media) 

- สาขาวชิาการการบริหารนวตักรรมการส่ือสาร 

(Master of Communication Arts in Innovative Communication Administration (M.A.) 

 

หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต (นศ.บ.) Bachelor of Communication Arts Program (B.Comm.Arts.) 

หลกัสูตร 4 ปี 

- สาขาวชิาส่ือสารการแสดงร่วมสมยั (Contemporary Performing Arts Communication) 

- สาขาวชิาการภาพยนตร์และส่ือดิจิทลั (Film And Digital Media) 

- สาขาวชิาวทิย ุโทรทศัน์ และส่ือดิจิทลั (Broadcasting And Digital Media) 

- สาขาวชิาการประชาสมัพนัธ ์(Public Relations) 

- สาขาวชิาส่ือสงัคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทลั (Social Media And Digital Content) 

- สาขาวชิาการโฆษณา (Advertising) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 3.1 ภาพมหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต 
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หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (M.C.A.) สาขาวิชาการการบริหารนวัตกรรมการส่ือสาร 

(Master of Communication Arts in Innovative Communication Administration (M.A.) 

 

รายละเอียดของหลกัสูตรหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต   

สาขาวชิาการบริหารนวตักรรมการส่ือสาร (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559) 

 

รหัสและช่ือหลักสูตร 

 ภาษาไทย  :   นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต    

สาขาวชิาการบริหารนวตักรรมการส่ือสาร 

 ภาษาองักฤษ  :   Master of Communication Arts Program in Innovative  

        Communication Administration 

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

 ภาษาไทย  :    ช่ือเตม็  นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต  

             (การบริหารนวตักรรมการส่ือสาร) 

    :    ช่ือยอ่   นศ.ม.  (การบริหารนวตักรรมการส่ือสาร) 

 ภาษาองักฤษ  :    ช่ือเตม็  Master of Communication Arts  

        (Innovative Communication Administration) 

    :    ช่ือยอ่   M.Com.Arts  

(Innovative Communication Administration) 

 

จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : รวมตลอดหลกัสูตร 36 หน่วยกิต 

 

รูปแบบของหลักสูตร 

- รูปแบบ  : หลกัสูตรระดบัปริญญาโท 

- ภาษาที่ใช ้  : หลกัสูตรจดัการศึกษาเป็นภาษาไทย 

- การรับเขา้ศึกษา : รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างประเทศที่สามารถติดต่อส่ือสาร 

                                     โดยใชภ้าษาไทยได ้     

- ความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน : เป็นหลกัสูตรเฉพาะของคณะนิเทศศาสตร์   

                                                 มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต 

- การใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษา : ใหป้ริญญาเพยีงสาขาวชิาเดียว  
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สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

1. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจาก หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาการบริหารส่ือสาร พ.ศ. 2555 

2. เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559  

3. คณะกรรมการสภาวิชาการไดอ้นุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร เพือ่นาํเสนอสภามหาวทิยาลัย

อนุมติัในการประชุม คร้ังที่ 4/ 2558 วนัที่ 26 กุมภาพนัธ ์2559 

4. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ/เห็นชอบ หลักสูตรในการประชุม คร้ังท่ี 2/2559 วนัที่ 24 

มีนาคม 2559 

 

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติในปีการศึกษา 2560 

 

อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 

มหาบณัฑิตท่ีสาํเร็จการศึกษาจากหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหาร

นวตักรรมการส่ือสาร สามารถประกอบอาชีพไดอ้ยา่งหลากหลายเน่ืองจากเป็นสาขาวิชาที่บูรณา

การศาสตร์ทางดา้นการส่ือสารเขา้กบัศาสตร์ทางดา้นการบริหาร ผูส้าํเร็จการศึกษาสามารถประกอบ

อาชีพต่างๆ หลงัจากสาํเร็จการศึกษา ไดแ้ก่ 

1. นกัวชิาการดา้นการบริหารและส่ือสาร 

2. ผูบ้ริหารองคก์ารส่ือสารมวลชน ไดแ้ก่ หนงัสือพมิพ ์วทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน ์ 

ภาพยนตร์ และ ส่ือดิจิทลั  

3. นกัส่ือสารมวลชน  

4. นกัส่ือสารการตลาด  

5. นกัประชาสมัพนัธ ์ 

6. ผูจ้ดัการดา้นส่ือสารองคก์าร 

7. นกัส่ือสารองคก์าร/นกัจดัการทางการส่ือสาร 

8. นกัจดัการงานศิลปินและอุตสาหกรรมบนัเทิง  

9. เจา้ของธุรกิจส่วนตวั 
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คุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 

 

 

 

 

ลาํดับ อาจารย์ประจําหลกัสูตร 
ตาํแหน่งทาง

วชิาการ 
คุณวุฒิ สาขาวชิา สถาบันทีสํ่าเร็จการศึกษา 

1. ผศ.ดร.จกัรีรัตน์ แสงวารี 
ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์

ปร.ด. เทคโนโลยสีารสนเทศ

และการส่ือสารเพ่ือ

การศึกษา 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 

พระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

ว.ม. การบริหาร

ส่ือสารมวลชน 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

นศ.บ. การส่ือสารมวลชนและ

ส่ือสารการแสดง 

มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 

2. ผศ.ดร.ศศิพรรณ บิลมาโนชญ ์
ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์

Ph.D. International 

Communication 

Macquarie University, Sydney, 

Australia 

นศ.ม. การส่ือสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ศศ.บ. การส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ศศ.บ. รัฐศาสตร์-บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

3. ดร.ณฐัพงค ์แยม้เจริญ อาจารย ์

ปร.ด. วิจยัศิลปะและวฒันธรรม มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

นศ.ม. วาทวิทยาและส่ือสารการ

แสดง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

อ.บ. ภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

4. 

 

อ.กนัยารัตน์ วรฉตัร 

 

อาจารย ์

 

MA. International 

Communication 

Macquarie University, Sydney, 

Australia 

ศศ.บ. 

(เกียรตินิยม

อนัดบั 1) 

ประวติัศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 สาขาวิชานิเทศศาสตร์

และนวตักรรม 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร 

(กาํลงัศึกษาอยูร่ะดบัปริญญา

เอก) 

5. อ.นฤวรรณ รักสกุล อาจารย ์

ว.ม. การบริหาร

ส่ือสารมวลชน 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

นศ.บ. วารสารศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
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3.3 ตําแหน่งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

3.3.1 ตาํแหน่งที่นกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

- นาย สุนทรพจน์ จิตตวรากูล ตาํแหน่ง เจา้หนา้ที่เทคนิคฝ่ายออกแบบ 

3.3.2 ลกัษณะงานที่นกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย  

- ดูแลแฟนเพจของหลกัสูตรฯ ออกแบบโปสเตอร์ประชาสมัพนัธ ์และเอกสารทัว่ไป   

 

3.4 ช่ือและตําแหน่งงานของที่ปรึกษาฝึกงานสหกิจ 

3.4.1 ช่ือ-สกุลและตาํแหน่งที่ปรึกษา 

 -  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จกัรีรัตน์ แสงวารี 

    ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต  

   สาขาการบริหารนวตักรรมการส่ือสาร 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 3.2 ภาพที่ปรึกษาฝึกงานสหกิจ 
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ผลงานวชิาการ 

งานวจิยั 

จกัรีรัตน์ แสงวารี. (2560) การสร้างสรรค์ภาพถ่ายดิจิทัลเพ่ือใช้เป็นส่ือในการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวของจังหวัดตาก.   

ทุนมหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต 

งานวจิยั 

จกัรีรัตน์ แสงวารี. (2559) การสร้างระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.)               

ในกรุงเทพมหานคร. ทุนมหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต 

งานวจิยั 

จกัรีรัตน์ แสงวารี. (2559) ภาพยนตร์เพ่ือการส่ือความหมายและความเข้าใจในค่านิยมหลัก 12 ประการของนักเรียนไทย.      

ทุนมหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต และบริษทั เทคโนเชล (เฟรย)์ จาํกดั 

งานวจิยั 

จกัรีรัตน์ แสงวารี. (2559) การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ การรับรู้ และความสนใจเก่ียวกับโทรทัศน์ดิจิตอลกับความ

คิดเห็นต่อการเปล่ียนเคร่ืองรับสัญญาณโทรทัศน์. ทุนมหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต 

งานวจิยั 

วฒันา เจริญชัยนพกุล และจักรีรัตน์ แสงวารี. (2556) การประยุกต์ใช้ฟิล์มติดรถยนต์แทนฟิลเตอร์ในการถ่ายภาพ.                

ทุนมหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต 

บทความวจิยั 

จกัรีรัตน์ แสงวารี และณมน จีรังสุวรรณ, “รูปแบบการจัดการความรู้สําหรับผู้นําทางด้านนิเทศศาสตร์ โดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร”. เอกสารตีพิมพก์ารนาํเสนอการประชุมวชิาการระดบัชาติ  "งานวจิยัและงานสร้างสรรคท์างดา้น

นิเทศศาสตร์ คร้ังท่ี 3" 17 พฤษภาคม 2556 ณ อาคารเฉลมิพระเกียรติ มหาวทิยาลยัสยาม. 

บทความวจิยั 

จกัรีรัตน์ แสงวารี และพลัลภ พิริยะสุรวงศ,์ “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน”. วารสาร

เกษมบณัฑิต, ปีท่ี 14, ฉบบัท่ี 2, หนา้ 99-113, กรกฎาคม - ธนัวาคม, 2556. 

บทความวจิยั 

จกัรีรัตน์ แสงวารี, “การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ การรับรู้ และความสนใจเก่ียวกับโทรทัศน์ดิจิตอลกับความคิดเห็นต่อ

การเปล่ียนเคร่ืองรับสัญญาณโทรทัศน์”. วารสารวชิาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกลา้พระนครเหนือ, ปีท่ี 5, ฉบบัท่ี 

2, หนา้ 34-41, กรกฎาคม - ธนัวาคม, 2557. 

บทความวจิยั 

จกัรีรัตน์ แสงวารี, ปรัชญนนัท์ นิลสุข และพลัลภ พิริยะสุรวงศ,์ “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อเกณฑ์คุณภาพสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล

ทางการศึกษา”. เอกสารตีพิมพก์ารนาํเสนอการประชุมวชิาการระดบัชาติ  "งานวจิยัและงานสร้างสรรคท์างดา้นนิเทศศาสตร์ 

คร้ังท่ี 4" 3 มิถุนายน 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวทิยาลยัสยาม. 

บทความวจิยั  

วฒันา เจริญชยันพกุล และจกัรีรัตน์ แสงวารี, “การประยุกต์ใช้ฟิล์มติดรถยนต์แทนฟิลเตอร์ในการถ่ายภาพ”. เอกสารตีพิมพ์

การนาํเสนอการประชุมวิชาการระดบัชาติ "งานวิจยัและงานสร้างสรรค์ทางดา้นนิเทศศาสตร์ คร้ังท่ี 4" 3 มิถุนายน 2557         

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวทิยาลยัสยาม. 

บทความวจิยั 

จกัรีรัตน์ แสงวารี, ปรัชญนันท์ นิลสุข และพลัลภ พิริยะสุรวงศ์, “การพัฒนาเกณฑ์คุณภาพสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทาง

การศึกษา”. วารสารเกษมบณัฑิต, ปีท่ี 15, ฉบบัท่ี 2, หนา้ 75-88, กรกฎาคม - ธนัวาคม, 2557. 
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บทความวจิยั 

จกัรีรัตน์ แสงวารี, ปรัชญนนัท ์นิลสุข และ พลัลภ พิริยะสุรวงศ,์ “เกณฑ์คุณภาพท่ีพึงประสงค์ของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทาง

การศึกษา”. เอกสารตีพิมพก์ารนาํเสนอการประชุมวชิาการระดบัชาติ โสตฯ - เทคโนฯ สัมพนัธ์แห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 29 

"เทคโนโลยีการศึกษาสู่อาเซียน" 22-23 มกราคม 2558 ณ หอประชุมใหญ่ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร

ลาดกระบงั 

บทความวจิยั 

วฒันา เจริญชยันพกุล และจกัรีรัตน์ แสงวารี, “การเปรียบเทียบระหว่างการใช้ฟิล์มติดรถยนต์แทนฟิลเตอร์กล้องถ่ายรูปใน

การถ่ายภาพ". วารสารเกษมบณัฑิต, ปีท่ี 16, ฉบบัท่ี 1, หนา้ 55-67, มกราคม - มิถุนายน, 2558. 

บทความวจิยั 

จกัรีรัตน์ แสงวารี, ปรัชญนันท์ นิลสุข และ พลัลภ พิริยะสุรวงศ์ “การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเกณฑ์คุณภาพ

สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษา”. เอกสารตีพิมพก์ารนาํเสนอการประชุมวชิาการระดบัชาติ "งานวจิยัและงานสร้างสรรค์

ทางดา้นนิเทศศาสตร์ คร้ังท่ี 5" 17 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวทิยาลยัสยาม. 

บทความวจิยั 

ธชัพงศ์ มาเอก และจกัรีรัตน์ แสงวารี, “การศึกษาความต้องการรูปแบบการนําเสนอสินค้าทางอินเตอร์เน็ตและองค์ประกอบ

เวปไซต์ขายสินค้าของนักศึกษาในหอพักมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต”. วารสารการพฒันาทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง ประจาํปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 4 ประจาํเดือนตุลาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

บทความวจิยั  

จกัรีรัตน์ แสงวารี “การสังเคราะห์เกณฑ์คุณภาพสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษา”. วารสารเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน    

มทร.พระนคร ประจาํปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 1 ประจาํเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2559 

บทความวจิยั 

จกัรีรัตน์ แสงวารี "พฤติกรรมการเปิดรับส่ือออนไลน์ในรูปแบบเซ็กส์ติน้ของวัยรุ่นไทยในกรุงเทพมหานคร" วารสารเกษม

บณัฑิต ประจาํปีท่ี 18 ฉบบัท่ี 2 ประจาํเดือน กรกฎาคม - ธนัวาคม 2560 

บทความวจิยั 

วฒันา เจริญชยันพกุล และจกัรีรัตน์ แสงวารี "ภาพยนตร์เพ่ือการส่ือความหมายท่ีมีผลต่อการรับรู้ค่านิยมหลัก 12 ประการ

ของนักเรียนไทย" วารสารนิเทศศาสตรปริทศัน์ ประจาํปีท่ี 21 ฉบบัท่ี 1 ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2560 

บทความวจิยั 

Jakgreerat Sangvari, Prachyanun Nilsook and Pallop Piriyasurawong. (2557). Total Quality Management Trend of 

Education Digital Television Station. The Fifth TCU International e-Learning Conference 2014 Overcome the Uncertainty 

of Technology in Education August 5-6 2014 Hotel Windsor Suites & Convention Thailand. 

บทความวจิยั 

Jakgreerat Sangvari, Prachyanun Nilsook and Pallop Piriyasurawong. (2558). Model of Quality Management of 

Education Digital Television Station in Thailand. International Conference on Innovation and Informaion, 2013. Kuala 

Lumpur Malaysia 17-18 January 2015. 

บทความวจิยั 

Jakgreerat Sangvari, Prachyanun Nilsook and Pallop Piriyasurawong. (2558). The Confirmatory Factor analysis of the  

Quality Criteris for Education Digital Television Station in Thailand. The Sixth TCU International e-Learning 

Conference 2015 “Global Trends in Digital Learning” July 20-21 2015 Bangkok International Trade & Exhibition Center 

Thailand. 
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บทความวจิยั 

Jakgreerat Sangvari, Sa-nga Songmuang and Sutapat Sappajak (2560). The Development of Web Application to support 

the Operation of Community Health Volunteers in Bangkok. I-SEEC 2018. International Conference on Social Science 

(Track II), 2018. 30th Anniversary of Kasem Bundit University.  

บทความวชิาการ 

จกัรีรัตน์ แสงวารี และณมน จีรังสุวรรณ, “ส่ือมวลชนเพ่ือการศึกษาตามการพฒันาไอซีที”. วารสารบณัฑิตศึกษา, ปีท่ี 10, 

ฉบบัท่ี 46 หนา้ 1-11, มกราคม - กุมภาพนัธ์, 2556. 

บทความวชิาการ 

จกัรีรัตน์ แสงวารี และพลัลภ พิริยะสุรวงศ์, “วฒันธรรมการส่ือสารบนพ้ืนท่ีสาธารณะในยุคไซเบอร์สเปซ”. วารสาร

บณัฑิตศึกษา, ปีท่ี 10, ฉบบัท่ี 47, หนา้ 1-8, มีนาคม - เมษายน, 2556. 

บทความวชิาการ 

จกัรีรัตน์ แสงวารี, “การบริหารงานละครวิทยุกระจายเสียงสู่ยุคดิจิตอล”. วารสารบณัฑิตศึกษา, ปีท่ี 10, ฉบบัท่ี 48, หนา้ 185-

194, พฤษภาคม - มิถุนายน, 2556. 

บทความวชิาการ 

จกัรีรัตน์ แสงวารี, “การจัดการความรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบยืดหยุ่น ห้องเรียนกลับทาง และการวิจัยเป็นฐาน ตามทฤษฎีคอน

เนคทิวิซึม”. วารสารสังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีท่ี 2,        ฉบบัท่ี 3, หนา้ 170-188, กนัยายน - ธนัวาคม, 2556. 

บทความวชิาการ 

สุเทพ เดชะชีพ และ จกัรีรัตน์ แสงวารี, “การประชาสัมพันธ์บนส่ือสังคมออนไลน์ในยุคเว็บ 3.0”. วารสารนิเทศสยาม

ปริทศัน,์ ปีท่ี 12, ฉบบัท่ี 13, หนา้ 17-26, 2556. 

บทความวชิาการ 

จกัรีรัตน์ แสงวารี และ นพรัตน์ อภิวิมลลกัษณ์, “ภาวะผู้นําด้านคุณธรรมจริยธรรมและการบริหารจัดการตามแนว

พระราชดําริ”. วารสารจิตวทิยา มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิตเกษมบณัฑิต, ปีท่ี 4, ฉบบัท่ี 2, หนา้ 18-27, กรกฎาคม - ธนัวาคม, 

2557. 

บทความวชิาการ 

วฒันา เจริญชยันพกุล และจกัรีรัตน์ แสงวารี, “การสร้างสรรค์ภาพถ่ายความเร็ว ชัตเตอร์ต่ํา (Long Exposure) ด้วยฟิล์ม

กรองแสงติดรถยนต์”. เอกสารตีพิมพก์ารนาํเสนอการประชุมวชิาการระดบัชาติ "งานวจิยัและงานสร้างสรรคท์างดา้นนิเทศ

ศาสตร์ คร้ังท่ี 5" 17 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวทิยาลยัสยาม.  

บทความวชิาการ  

อรรณพ ดวงมณี และจกัรีรัตน์ แสงวารี “ภาพรวม 3 ไตรมาสของอุตสาหกรรมส่ือโฆษณาปี 2559”. วารสารเทคโนโลยี

ส่ือสารมวลชน มทร.พระนคร ประจาํปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 2 ประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

งานสร้างสรรค ์

ผศ.ดร.จกัรีรัตน์ แสงวารี. (2561).ผลงานสร้างสรรคภ์าพถ่ายช่ือ ทอดแห (Casting) จดัแสดงนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ

หวัขอ้ “Green Life Style” ณ วทิยาลยันิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต วนัท่ี 2-4 พฤษภาคม 2561. 

งานสร้างสรรค ์

ผศ.ดร.จกัรีรัตน์ แสงวารี. (2561). ผลงานสร้างสรรคภ์าพถา่ยช่ือ กงัหนัลม (Turbine). จดัแสดงนิทรรศการภาพถา่ยนานาชาติ 

หวัขอ้ “จิตตระหนกัรักษส่ิ์งแวดลอ้ม (Green Spirit)” ณ หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร วนัท่ี 15-17 พฤษภาคม 

2561. 
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3.5 ระยะเวลาในการปฏิบัติสหกิจศึกษา 

3.5.1 วนัดาํเนินงานวนัที่ 14 พฤษภาคม 2561 – 31 สิงหาคม 2561 

3.5.2 เวลาในการปฏิบติัสหกิจ 8.30 น. – 16.30 น. 

 

3.6 ข้ันตอนและวิธีการดําเนินงาน 

 

ขั้นตอนการดําเนินงาน พฤษภาคม 2561 มถุินายน 2561 กรกฎาคม 2561 สิงหาคม 2561 

ขั้นตอนการเรียนรู้งาน                 

ฝึกการทาํงาน                 

ลงมือปฏิบติังานจริง                 

ประเมินผลงาน                 

 

ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงระยะเวลาและการพฒันาการของรายงานสหกิจศึกษา 

 

3.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้ในการจัดกิจกรรมพิเศษ 

 อุปกรณ์ 

คอมพวิเตอร์   1  เคร่ือง        จอ TV    1  เคร่ือง 

โปรเตอร์  20  แผน่     โบรชวัร์  100  แผน่   

  ป้าย    4  อนั      เคร่ืองถ่ายเอกสาร  1  เคร่ือง 

 กลอ้ง    1  ตวั              เคร่ืองควบคุมเสียง 1  เคร่ือง 

 กลอ้งวดิีโอ               1 ตวั      โปรเจคเตอร์  1  เคร่ือง 

 คู่มือประกอบการบรรยาย 100  เล่ม      ถุงผา้, ปากกา, สมุดโนต้ 100  ช้ิน 

 โปรแกรมที่ใช้ 

 - Adobe Photoshop - Adobe Illustrator - Microsoft Office 

 

 

 

 
 

 

 



บทที ่4 

 

ผลการปฏบิัติงานตามรายงาน 

 

จากการศึกษาเร่ือง “การจดักิจกรรมพเิศษ กรณีศึกษากิจกรรมการบรรยายพเิศษ เชิงเสวนา 

หวัขอ้ “ ส่ือมวลชนไทยในยคุ Thailand 4.0” มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต วทิยาเขตพฒันาการ ปี พ.ศ. 

2561 ผูศึ้กษาไดเ้รียนรู้และฝึกฝนในเร่ืองของการศึกษาขั้นตอนการโฆษณา การสร้างงานโฆษณา

แบบครีเอทีฟ ขั้นตอนการบรีฟงาน การคิดงานและผลิตงานของหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาการบริหารนวตักรรมการส่ือสาร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ผล

ปฏิบติังานในคร้ังน้ีทาํใหท้ราบถึงกระบวนการ ดงัน้ี  

 

4.1 หลักการและแนวคดิในการจัดกิจกรรมพิเศษ การบรรยายพเิศษ เชิงเสวนา 

การจัดกิจกรรมพิเศษให้บรรลุตามวตัถุประสงค์และมีประสิทธิภาพมีหลักการและ

แนวคิดสาํคญัในการจดักิจกรรมพเิศษ การบรรยายพเิศษ เชิงเสวนา ดงัน้ี  

1. การจดักิจกรรมพิเศษเป็นการประชุมของกลุ่มคนที่มีความสนใจ แนวคิดเร่ืองเดียวกนั

เพื่อไปสู่จุดหมายเดียวกนั จึงมีกรอบ ทิศทาง เป้าหมายที่ชดัเจน ดงันั้น ผูจ้ดักิจกรรมพิเศษจึงจดัหา

วทิยากรที่เก่งๆ และเขา้ใจ สามารถใหข้อ้มูลและความกระจ่างในขั้นตอน เพือ่เกิดประโยชน์คุม้ค่า  

2. ผูจ้ดักิจกรรมพเิศษมีวธีิการคิดที่มีประสิทธิภาพ และคุณภาพ จึงไดก้ารคิดถึงหวัขอ้ที่จดั

บรรยายเชิงเสวนา เร่ือง “ส่ือมวลชนไทยในยุค Thailand 4.0” ดังนั้น เพื่อการช้ีแนะท่ีดีซ่ึงไดจ้าก

วิทยากรที่มีแนวคิดที่ดี เป้าหมาย กรอบ ขอบเขตท่ีชดัเจน ขอ้มูลท่ีดี มีความหลากหลาย มีความถูก

ตอ้ง น่าเช่ือถือ ฉะนั้นการทาํเอกสารประกอบการบรรยายพเิศษ เชิงเสวนา จึงมีการจดัการที่ดีเพือ่ให้

มีคุณภาพพอที่จะนาํมาใชไ้ด ้  

3. แนวคิดการสร้างแรงจูงใจในการบรรยายพิเศษ เชิงเสวนาที่ดีและให้ไดผ้ลจาํเป็นตอ้ง

สร้างแรงจูงใจ การแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง โดยคาํนึงถึงแรงจูงใจท่ีเหมาะสมแก่เขา้ร่วมรับฟังการ

บรรยายพเิศษ เชิงเสวนา ไดแ้ก่ 

 - แรงจูงใจทางกายภาพ ประกอบด้วย เร่ืองสถานท่ีจดัการบรรยายพิเศษ นั่นคือ ห้อง 

Auditorium อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต เป็นหอ้งท่ีทนัสมยั สะอาด เอ้ือ

ต่อการจดัการบรรยาย และมีเคร่ืองอาํนวยความสะดวกต่างๆ อุปกรณ์ท่ีจะใชใ้นการบรรยายทนัสมยั

ตามเทคโนโลยทีี่พฒันาขึ้น ดา้นอาหารว่าง อาหารเคร่ืองด่ืมรสชาติดี พร้อมรับประทานไดส้ะดวก 

รวดเร็ว มีการจดัดอกไมป้ระดบั และ อ่ืนๆ ช่วยใหก้ารบรรยากาศน่าประทบัใจ 
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- แรงจูงใจดา้นเน้ือหาสาระการจดับรรยายพิเศษ เชิงเสวนา ประกอบดว้ย กระบวนการ

สัมมนาที่เป็นระเบียบเรียบร้อย บรรยากาศเป็นกันเอง มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ สามารถนาํไปใช้

ประโยชน์ได ้มีการดาํเนินการจดักิจกรรมพเิศษเป็นไปตามแผนที่วางไว ้

 

4.2 ข้ันตอนการการจัดกิจกรรมพิเศษ กรณีศึกษากิจกรรมการบรรยายพิเศษ เชิงเสวนา หัวข้อ                

“ ส่ือมวลชนไทยในยุค Thailand 4.0” มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วทิยาเขตพัฒนาการ 

 

4.1.1 แผนการดาํเนินงาน 

กจิกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการ ปีการศึกษา 2560 

1-15 เม.ย. 61 16-30 เม.ย. 61 1-15 พ.ค. 61 
16-31 พ.ค. 

61 

1. การวางแผนโครงการ                

2. ขออนุมติัโครงการตามแผนงาน     

3. จดักิจกรรม     

4. การสรุปผล     

 

รูปตารางประกอบที่ 4.1 ตารางแผนการดาํเนินงาน 

 

4.3 ข้ันตอนการดําเนินการ : เป็นการจดักิจกรรมในรูปแบบ PDCA ดงัน้ี 

  แผนงาน (Plan) 

 1. ประชุมทีมงานเพือ่กาํหนดกรอบหวัขอ้เร่ืองในการดาํเนินงานจดักิจกรรม 

  2. จดัทาํโครงร่าง โดยมีผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จกัรีรัตน์ แสงวารี เป็นผูดู้แลในการ

วางแผนและจดัทาํโครงการ 

 3. ติดต่อประสานงานการขอใชส้ถานท่ีในการจดักิจกรรมพเิศษ  

4. ขออนุมติัการจดัโครงการกิจกรรมพิเศษ ให้กบัรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ

พฒันา โดยผา่นคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ 

ดาํเนินงาน (Do) 

5. ทีมงานช่วยกนัคน้ควา้หาขอ้มูลเบื้องตน้ สาํหรับการตอบคาํถามในการจดังาน

ใหก้บัผูท้ี่สนใจที่เขา้ร่วมโครงการกิจกรรมพเิศษ 

6. ผูท้ี่สนใจเขา้ร่วมโครงการตามแผนกาํหนดการท่ีกาํหนดไวใ้นโครงการกิจกรรม

พเิศษ 
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7. มีการบนัทึกภาพระหวา่งดาํเนินการจดัโครงการกิจกรรมพเิศษ 

8.  หลังจากการบรรยายพิเศษจากท่านวิทยากรเรียบร้อยแล้วก็ มีการแจก

แบบสอบถามใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

 สรุปตรวจสอบ (Check) 

9. นาํแบบสอบถามจากการดาํเนินงานมารวบรวมเพื่อทาํการประเมินผลโดยผา่น

โปรแกรม SPSS 

10. สรุปผลจากแบบสอบถามและขอ้แนะนําต่างๆ ในการจดัโครงการกิจกรรม

พิเศษและทาํการเปรียบเทียบผลลพัธ์ของแผนและผลที่เกิดขึ้นเพื่อทาํการพิจารณาแนวทางหาทาง

ปรับปรุงแกไ้ขในการจดัโครงการกิจกรรม 

ประเมินผลการจดักิจกรรม (Action) 

11. เสนอแนวทางการแกไ้ขในกรณีท่ีนาํโครงการไปดาํเนินการจดัในปีต่อไป 

12. ช้ีแจงผลการดําเนินงานและผลการประเมินโครงการให้กับทีมงานและ

ผูเ้ก่ียวขอ้งในการจดัโครงการกิจกรรมพเิศษทราบเพือ่ปรับปรุงพฒันาการจดัโครงการต่อไป 

 

4.4 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมพิเศษ กรณศึีกษากิจกรรมการบรรยายพิเศษ เชิงเสวนา             

หัวข้อ “ ส่ือมวลชนไทยในยุค Thailand 4.0” มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

วนัเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  

 

4.5 สถานที่จัด :  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 ห้อง Auditorium  

 การขอใชส้ถานที่ในการจดังานกิจกรรมพเิศษ มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. ติดต่อผูดู้แลอาคารและสถานทีถึ่งเร่ือการขอใชส้ถานที่ 

2. กรอกแบบฟอร์มการขอใชส้ถานท่ี 

3. หลงัจากไดรั้บอนุมติัก็ตรวจเช็คความเรียบร้อยของสถานที่ในการจดังาน 

4. เช็คอุปกรณ์ ชุดเคร่ืองเสียง โปรเจค็เตอร์ ร่วมถึงอุปกรณ์ต่างๆ สาํหรับการจดักิจกรรม 

 

 

4.6 ผู้เข้าร่วมงาน : จาํนวน 70 คน ประกอบไปดว้ย 

1. คณาจารยป์ระจาํหลกัสูตร สาขาการบริหารนวตักรรมการส่ือสาร 

2. นกัศึกษาในหลกัสูตรฯ  สาขาวิชาการบริหารนวตักรรมการส่ือสาร ปีการศึกษา 2560 

3. บุคคลภายนอกที่สนใจ 
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4. ผูบ้ริหารองคก์ร 

5. ส่ือมวลชน 

 สําหรับการตรวจเช็คผูเ้ขา้ร่วมการจดักิจกรรมในคร้ังน้ี ได้มีการตรวจสอบจาก Google 

Form สําหรับใช้ลงทะเบียนการเขา้ร่วมงาน เน่ืองจากผูท้ี่สนใจมาจากหลายช่องในการโฆษณา

ประชาสัมพนัธ์การจดังานกิจกรรม จึงมีผูท้ี่สนใจจากหลายแขนงให้การตอบรับ จึงได้ออกแบบ

ฟรอม์ในการลงทะเบียนเขา้ร่วมงานนั้นเอง 

 

4.7 วิทยากรและผู้ดําเนินรายการ 

 การจดักิจกรรมพิเศษ กรณีศึกษากิจกรรมการบรรยายพิเศษ เชิงเสวนา หัวขอ้ “ ส่ือมวลชน

ไทยในยคุ Thailand 4.0 เป็นส่วนหน่ึงในรายวิชาในรายวิชา IC.683 สัมมนาการบริหารนวตักรรม

การส่ือสาร ซ่ึงมีอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบรายวิชา คือ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จกัรีรัตน์ แสงวารี ในการ

เลือกวิทยากรและผูด้าํเนินรายการจะมีการพิจารณาจากความสามารถของแต่ละท่านเพื่อเป็นการ

เพิ่มพูนความรู้ และความเขา้ใจทางดา้นของส่ือมวลชนไทย โดยมีการติดต่อว่าท่านวิทยากรแต่ละ

ท่านสามมารถมาร่วมกิจกรรมไดห้รือไม่ หลงัจากไดรั้บคาํตอบจึงทาํการออกหนงัสือเรียนเชิญท่าน

วทิยากรและผูด้าํเนินรายการ ดงัต่อไปน้ี  

 

ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์  

อดีตรัฐมนตรีประจาํสาํนกันายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวา่การกระทรวง                

การต่างประเทศ 

รัฐมนตรีวา่การทบวงมหาวทิยาลยั อดีตหวัหนา้พรรคพลงัใหม่  

อดีตรองหวัหนา้ พรรคพลงัธรรม  

อดีตรองหวัหนา้พรรคความหวงัใหม่ และเป็นอดีตสมาชิกสภานิติ 

บญัญติัแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2516  

- นายกสภามหาวทิยาลยันเรศวร 

- นายกสภาสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน ์

 

คุณบุญยอด สุขถิ่นไทย 

อดีตสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย ์ 

ผูป้ระกาศข่าวทางสถานีวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ 
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คุณกิตติศักดิ์ ตู้ทอง  

         ผูอ้าํนวยการสถานีวทิยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย จงัหวดัชลบุรี 

    

 

 

 

 

คุณกันตพงศ์ บํารุงรักษ์ 

นกัแสดงทางสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 

 

 

4.8 รูปแบบของโครงการ 

เป็นการจดับรรยายพิเศษให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความรู้ ความเขา้ใจ ในเร่ืองเก่ียวกับ 

“ส่ือมวลชนไทยในยคุ Thailand 4.0” เช่น ภาวะผูน้าํดา้นนิเทศศาสตร์ยคุ New Media, บทบาทของ

ส่ือมวลชนกบัการเมืองไทยในยคุดิจิทลั และการปรับตวัของนกัแสดงกบัการใชส่ื้อในยคุ 4.0  

 

4.9 งบประมาณและทรัพยากรการดําเนินงาน  

ขอสนับสนุนการดําเนินงานจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับฝ่าย

ออกแบบส่ือส่ิงพมิพ ์กองเอกสารการพมิพ ์และกองกลางพสัดุและทรัพยสิ์น เพือ่รองรับผูเ้ขา้ร่วมรับฟัง

การบรรยายจาํนวน 70 ท่าน 

 

4.10 การประเมินผลโครงการ 

1. ประเมินจากแบบสอบถาม 

2. ใบลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
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4.11 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

ผลลพัธ์ ตวัช้ีวดั ค่าเป้าหมาย 
ระยะเวลา 

(ปีงบประมาณ) 

1. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ มีความรู้

ค ว า ม เ ข้ า ใ จ บ ท บ า ท ข อ ง

ส่ือมวลชนไทยในยคุปัจจุบนั 

 

2. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีทกัษะ

ด้านความเป็นผู ้นําและกา ร

เมืองไทย 

 

3. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเกิดความ

สามคัคีภายในองคก์ร  

ร้อ ยละขอ งผู ้ท่ี เข ้า ร่ ว ม

โครงการ 

 

 

ผูเ้ข ้าร่วมโครงการเขา้ใจ

ถึงภา วะกา รเ ป็น ผู ้แ ล ะ

การเมืองของไทย 

 

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความ

รัก ความสามัคคีภายใน

อ ง ค์ ก ร แ ล ะ ส ถ า บั น

ครอบครัว 

80 

 

 

 

3.51 

 

 

 

3.51 

ไม่มีค่าใชจ่้าย 

 

 

 

ไม่มีค่าใชจ่้าย 

 

 

 

ไม่มีค่าใชจ่้าย 

 

 

4.12 การรายงานผลการดําเนินการ  

1. รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการ

บริหารนวตักรรมการส่ือสาร 

2. เผยแพร่ผา่นส่ือโฆษณาประชาสมัพนัธข์องหลกัสูตร คณะวชิา และระดบัมหาวทิยาลยั 

www.kbu.ac.th และ https://www.facebook.com/kbumca 

 

4.13 ผลการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ กรณีศึกษากิจกรรมการบรรยายพิเศษ        

เชิงเสวนา หัวข้อ “ ส่ือมวลชนไทยในยุค Thailand 4.0” มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขต

พัฒนาการ 

ได้สํารวจข้อมูลลักษณะทางประชากรของผูเ้ข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษเชิงเสวนา 

ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ศาสนา และภูมิลาเนาเดิม โดยการวเิคราะห์ หา

ร้อยละ (Percentage) ซ่ึงมีแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวมรวมและ

วเิคราะห์ขอ้มูลสามารถนาํเสนอขอ้มูลและสรุปผลในลกัษณะตาราง ดงัน้ี  

 

https://www.facebook.com/kbumca
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ตอนที่ 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม  

ภาพประกอบที่ 4.1 เพศผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากภาพประกอบที่ 4.1 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง 42 คน คิดเป็นร้อยละ 

65.00 และเพศชาย 23 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 ตามลาํดบั 

 

ภาพประกอบที่ 4.2 ช่วงอายุผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากภาพประกอบที่ 4.2 พบว่าช่วงอายผุูต้อบแบบสอบถามอายตุั้งแต่ 20-30 ปี จาํนวน 32 

คน คิดเป็นร้อยละ 49.2 ช่วงอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี จาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8 และช่วงอาย ุ31-40 

ปี จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 16.9 ตามลาํดบั 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 4.3 การศึกษาผู้ตอบแบบสอบถาม 
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จากภาพประกอบที่ 4.3 พบว่าการศึกษาผูต้อบแบบสอบถามระดบัปริญญาตรี จาํนวน 30 

คน คิดเป็นร้อยละ 46.2 ระดับอนุปริญญา จาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8 และสูงกว่าระดบั

ปริญญาตรี จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ตามลาํดบั 

 

ภาพประกอบที่ 4.4 อาชีพผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

จากภาพประกอบที่ 4.4 พบว่าอาชีพผูต้อบแบบสอบถามเป็นพนกังานบริษทั จาํนวน 25 

คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 นกัเรียนและนกัศึกษา จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 23.1 ขา้ราชการ จาํนวน 

12 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 อาจารย ์จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 และธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 5 

คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 ตามลาํดบั 
 

ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ 

ตารางที่ 4.1 ความพงึพอใจดา้นวทิยากร 

รายการสอบถาม 

ระดับประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 

ค่าเฉลีย่ ความหมาย มากท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอ้ย 

(2) 

นอ้ย

ท่ีสุด 

(1) 

ด้านวทิยากร 
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1 .  ก า ร ถ่ า ย ท อ ด ค ว า ม รู้ ข อ ง

วิทยากรมีความชดัเจน 

40 

(61.5%) 

25 

(38.5%) 
- - - 4.62 มากท่ีสุด 

2. ความสามารถในการอธิบาย

เน้ือหา 

50 

(76.9%) 

15 

(23.1%) 
- - - 4.77 มากท่ีสุด 

3.  การเ ช่ือมโยงเ น้ือหาในการ

บรรยาย 

20 

(30.8%) 

45 

(69.2%) 
- - - 4.31 มาก 

4. มีความครบถว้นของเน้ือหาใน

การบรรยาย 

15 

(23.1%) 

50 

(76.9%) 
- - - 4.23 มาก 

5. การใชเ้วลาตามท่ีกาํหนดไว ้ 60 

(92.3%) 

5 

(7.7%) 
- - - 4.92 มากท่ีสุด 

6 .  การตอบข้อซักถามในการ

บรรยาย 

55 

(84.6%) 

10 

(15.4%) 
- - - 4.85 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.62 มากที่สุด 

*** เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย 

1.00-1.50 ระดบัน้อยที่สุด  1.51-2.50 ระดบัน้อย  2.51-3.50 ระดบัปานกลาง 

3.51-4.50 ระดบัมาก   4.51-5.00 ระดบัมากที่สุด 

 

จากตาราง 4.1 ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของการบรรยายพิเศษเชิงเสวนาของ

วทิยากร มีค่าเฉล่ียภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด (4.62) โดยเร่ืองการใชเ้วลาตามที่กาํหนดไว ้          มี

ค่าเฉล่ียสูงที่สุด 4.92 รองลงมาการตอบขอ้ซกัถามในการบรรยาย มีค่าเฉล่ีย 4.85 และความสามารถ

ในการอธิบายเน้ือหา มีค่าเฉล่ีย 4.77 ตามลาํดบั 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 4.2 ความพงึพอใจดา้นความรู้ ความเขา้ใจ  

รายการสอบถาม 

ระดับประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 

ค่าเฉลีย่ ความหมาย มากท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอ้ย 

(2) 

นอ้ย

ท่ีสุด 

(1) 

ด้านความรู้ ความเข้าใจ 
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*** เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย 

1.00-1.50 ระดบัน้อยที่สุด  1.51-2.50 ระดบัน้อย  2.51-3.50 ระดบัปานกลาง 

3.51-4.50 ระดบัมาก   4.51-5.00 ระดบัมากที่สุด 

 

จากตาราง 4.2 ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจ ของหวัขอ้ในการจดับรรยายพเิศษ 

เชิงเสวนา เร่ือง “ส่ือมวลชนไทยในยคุ Thailand 4.0” มีค่าเฉล่ียภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (3.23) 

โดยเร่ืองความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองน้ี หลงั การบรรยาย มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.54 และความรู้ ความเขา้ใจ

ในเร่ืองน้ี ก่อน การบรรยาย มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 1.92 ตามลาํดบั 

 

ตารางที่ 4.3 TQF 4 ดา้น = ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคล 

รายการสอบถาม 

ระดับประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 

ค่าเฉลีย่ ความหมาย มากท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอ้ย 

(2) 

นอ้ย

ท่ีสุด 

(1) 

TQF 4 ด้าน = ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 

เปิดโอกาสให้ผูเ้ข้ารับการฟัง

บรรยายได้แลกเปล่ียนทศันะ

คติ 

49 

(75.4%) 

10 

(15.4%) 

6 

(9.2%) 
- - 4.66 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.66 มากที่สุด 

 

จากตาราง 4.3  ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ TQF 4 ดา้น = ทกัษะความสัมพนัธ์

ระหวา่งบุคคล มีค่าเฉล่ียภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด (4.66) 

 

1. ความรู้ ความเข้าใจใน

เร่ืองน้ี  

ก่อน การบรรยาย 

- - 
30 

(46.2%) 

35 

(53.8%) 
- 1.92 นอ้ย 

2. ความรู้ ความเข้าใจใน

เร่ืองน้ี หลงั การบรรยาย 

45 

(69.2%) 

10 

(15.4%) 

10 

(15.4%) 
- - 4.54 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.23 ปานกลาง 



บทที ่5 

 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

จากการปฏิบติังานสหกิจที่มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต วิทยาเขตพฒันาการ  เป็นระยะเวลา 

16 สปัดาห์ ตั้งแต่วนัที ่14 พฤษภาคม 2561 ถึง วนัที่ 17 สิงหาคม 2561 ไดรั้บมอบหมายงานในส่วน

ของเจา้หนา้ที่ฝ่ายเทคนิคออกแบบ ณ มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต นั้นส่งผมใหเ้กิดประโยชน์หลาย ๆ 

ดา้น ดงัน้ี 

 

ดา้นสงัคม 

- เรียนรู้ใหเ้ขา้กบัสงัคมการทาํงาน 

- เรียนรู้ถึงลกัษณะการปฏิบติังานจริง 

- เรียนรู้ทาํการพดูเพือ่ประสานงานในหน่วยงานต่าง ๆ 

- เรียนรู้ของการดาํเนินชีวติของการปฏิบติังาน 

 

ดา้นทฤษฏ ี

- เรียนรู้การใชเ้คร่ืองมือโปรแกรมบางตวัที่ยงัไม่เคยใชไ้ดจ้ากการทาํงานออกแบบส่ือ  

- เรียนรู้เคร่ืองมือเก่ียวกบัการใชโ้ปรแกรมต่างๆ เพิม่เติม 

 

ดา้นการปฏิบติังาน 

- เรียนรู้เก่ียวกบัการจดักิจกรรมสมัมนาจากผูจ้ดักิจกรรมสมัมนามืออาชีพ 

- เรียนรู้และฝึกฝนการใชโ้ปรแกรมต่างๆ เพิม่เติม 

- เรียนรู้เก่ียวกบัการประสานงานและการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
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5.2 ปัญหาและขอ้เสนอแนะ 

5.2.1 ความรู้อาจไม่เพียงพอจาํเป็นตอ้งศึกษาเพิ่มเติมและพฒันาศกัยภาพของตวัเองอยู่

ตลอดเวลา 

5.2.2 ขาดศกัยภาพดา้นการติดต่อประสานงานกบัผูใ้หญ่ จึงตอ้งมีการเรียนรู้และพฒันา

ศกัยภาพอยูต่ลอดเวลา ยงัขาดไหวพริบในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 
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