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บทคัดย่ อ
การค้นคว้าอิสระในครังนี มีความมุ่งหมายเพือศึ กษาการรั บรู ้ กลุ่มเป้ าหมาย โดยพิจารณาจากการ
รับรู ้ทงั 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านรู ปเล่ม ด้านเนือหา ด้านสี สัน และด้านความงาม ในการนํามาพัฒนาสื อ
สิ งพิมพ์ประเภทแผ่นพับทีใช้ในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา กลุ่มตัวอย่างทีใช้ใน
การวิจยั ครังนีคือนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายปี ที 6 และผูป้ กครอง โดยใช้วธิ ี การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธี
ตามความสะดวก เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย ความเบียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง
เดียว
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามทังหมด 398 คนส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ผูม้ ีอายุตากว่
ํ า 25 ปี
ระดับการศึ กษาตํากว่าปริ ญญาตรี อาชี พ นักเรี ย น/นัก ศึ กษา รายได้เฉลี ยต่อเดื อนของครอบครั ว 17,50019,999 บาท สถานภาพโสด
ปั จ จัย ด้ า นการรั บ รู ้ สื อสิ งพิ ม พ์ โ ดยรวม พบว่ า มี ก ารรั บ รู ้ สื อสิ งพิ ม พ์ อยู่ ใ นระดับ มากที สุ ด
เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าทุกด้านมีการรับรู ้ สือสิ งพิมพ์อยู่ในระดับมากทีสุ ด คือ ด้านสี สัน ด้านความ
งาม ด้านเนือหา และด้านรู ปเล่ม ตามลําดับ
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การพัฒนาสื อสิ งพิมพ์เพือใช้ในการประชาสัมพันธ์โดยรวม พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ
มากทีสุ ด เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด คือ ภาพประกอบมีความ
สอดคล้องกับ เนื อหาข้อความ ข้อมู ล และรายละเอี ย ดมี ค วามครบถ้วน การจัดวางเนื อหาข้อความอย่า ง
เหมาะสมของแผ่นพับมหาวิทยาลัยฯ ขนาดตัวอักษร อ่านได้ง่าย และมีความชัดเจน และสี สันของแผ่นพับมี
ความโดดเด่นสะดุดตา ตามลําดับ
ข้อเสนอแนะในวิทยานิ พนธ์ครังนี มหาวิทยาลัยควรพัฒนาสื อสิ งพิมพ์ประเภทแผ่นพับ โดยในสื อ
สิ งพิ ม พ์ค วรมี ก ารนํา เสนอข้อ มู ล ที เป็ นเอกลัก ษณ์ ของมหาวิท ยาลัย ที เกิ ด จากการเป็ นวัง หรื อ ความมี
ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย เพือให้กลุ่มเป้ าหมายเกิ ดการจดจําความเป็ นเอกลักษณ์ ทีมีความโดดเด่น
ของมหาวิทยาลัยมากขึนต่อไป
คําสํ าคัญ : การพัฒนาสื อ, สื อสิ งพิมพ์เพือการประชาสัมพันธ์
Abstract
This individual study aimed to explore the target group’s perception on 4 aspects of printing
media, namely; the design, content, coloration, and attractiveness which areaspects used to developthe
printing of brochures to support Suan Sunandha Rajabhat University public relation. Participants in this
study were the 12th grade high school students and their parents. The participants were drawn
usingconvenience sampling method. Questionnaires were used as a data collection tool in this study. The
statistics employed in this study were percentages, average, standard deviation, t-test, and one-way
analysis of variance (ANOVA).
The result had shown that the majority of all 398 participants were single female, age under 25
years old which educational background was below undergraduate level. Their profession was student.
The average monthly family income were between 17,500 – 19,999 Baht.
The analysis indicated that the overall perception of the printing media factorwere rated
highest. When considering each aspect, it was found that all aspects were rated highest in their perception.
The order of which was; from most to least; the coloration, attractiveness, content, and design,accordingly.
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As for the development of printing media to promote overall public relation purpose, the
perception scores were rated highest. After considering each item, it was found that all items were rated
highest on the scale. The order of which was, from most to least; the illustration were consistent with the
content; data and details were complete; the university brochure’s posited contents were appropriate, easy
to read, clear cut, and colors were distinguished and eye-catching; accordingly.
This individual study suggested that the printing media that the university should develop are
brochures. The printing media developed should contain an information that represents the university’s
identity whichwas a former royal palace in order that the target group would be able to memorize the
university’s distinguished identity better in the future.
Keywords: media development, printing media for public relation
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ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ประเทศไทยมีการพัฒนาด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื องอาจจะเป็ นเพราะมีปัจจัยทังภายในและภายนอก
ประเทศทําให้สังคมมีการเปลียนแปลง กล่าวคือ ปั จจัยภายในเกิดจากความต้องการพัฒนาสังคมให้มีความเจริ ญ
และทันสมัย ส่ วนปั จจัยภายนอกเกิดจากกระแสความเปลียนแปลงของสังคมโลก ทังด้านเศรษฐกิจและการเมือง
ตลอดจนการติดต่อสื อสารกันทําให้ประเทศไทยต้องปรับตัวให้ทนั สมัย เพือความอยู่รอด และประเทศได้เกิด
การพัฒนาให้ทดั เที ยมกับนานาประเทศ ด้วยเหตุผ ลที กล่ าวมาทําให้การจัดการศึ กษาของไทยมี วิวฒั นาการ
เรื อยมาซึ งเป็ นปั จจัยทีช่ วยเสริ มความเจริ ญก้าวหน้าทังทางด้านสังคม เศรษฐกิ จและการเมืองของชาติให้มนคง
ั
และเจริ ญก้าวหน้าต่อไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทยเป็ นกลุ่มมหาวิทยาลัยทีพัฒนามาจากโรงเรี ยนฝึ กหัดอาจารย์ทีตังอยู่
ในส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาคของประเทศ ต่อมาได้เปลี ยนชื อเป็ น วิทยาลัยครู หลังจากนัน ได้รับพระราชทาน
นาม "ราชภัฏ " จากพระบาทสมเด็ จ พระเจ้า อยู่หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ให้ เ ป็ นชื อประจํา สถาบัน พร้ อ มทัง
พระราชทานพระราชลัญจกรเป็ นตราประจํามหาวิทยาลัย โดยในปั จจุบนั มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีอยู่ทงสิ
ั น 39
แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทาได้จดั ตังเมือวันที 17 พฤษภาคม 2480 ตังแต่วนั นันจนถึงปั จจุบนั สวนสุ นนั
ทาได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนือง ได้เปลียนแปลงชือวิทยาลัยครู เป็ นสถาบันราชภัฏ ทรงลงพระปรมาภิไธยในวันที
19 มกราคม 2538 ในปั จ จุ บ ัน สถาบัน ราชภัฏ สวนสุ นัน ทา เปิ ดสอนภาคปกติ แ ละภาค กศ.ปป. ในระดับ
อนุ ปริ ญญา และปริ ญญาตรี 3 สาขาวิช า ได้แ ก่ สาขาศึ กษาศาสตร์ เปิ ดสอน 16 โปรแกรมสาขาวิชา สาขา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เปิ ดสอน 11 โปรแกรมสาขาวิชา สาขาศิลปศาสตร์ เปิ ดสอน 14 โปรแกรมสาขาวิชา
เป็ นต้น จะเห็นได้วา่ ปั จจุบนั มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทามีหลักสู ตรต่างๆ มากมายให้กบั นักศึกษาได้เลือก
เข้ามาศึกษาซึ งบางหลักสู ตรอาจมีความคล้ายคลึงกันกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ประกอบกับมหาวิทยาลัยในประเทศ
ไทยหลายแห่งต่างมีการนําสื อสิ งพิมพ์มาใช้ในการประชาสัมพันธ์หลักสู ตรของตนเองเพือกระตุน้ และเป็ นสร้าง
แรงจูงใจให้นกั ศึกษามาสมัครเรี ยนมหาวิทยาลัยของตนให้มากทีสุ ด
เมือพิจารณาถึงข้อดีของสื อสิ งพิมพ์ทีใช้ในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทานัน สื อ
สิ งพิ ม พ์ส ามารถเข้า ถึ ง กลุ่ ม เป้ าหมายได้อ ย่า งกว้า งขวาง เลื อกกลุ่ ม เป้ าหมายได้ รวดเร็ ว ทัน สมัย ทัน เวลา
ค่าใช้จ่ายถูก เป็ นสื อที มีความน่ าเชื อถื อสามารถส่ งข่าวสารถึ งกลุ่ มเป้ าหมาย หลายกลุ่มได้ในเวลาทีพร้ อมกัน
สามารถออกแบบรู ปแบบสื อได้เต็มที เพราะไม่มีขีดจํากัดด้านเนื อที ขนาดสื อมีอายุยาวนาน มีความคงทนถาวร
มีความยืดหยุ่นสู งเพราะเปลี ยนแปลงเนื อหาได้ง่าย ประกอบกับสื อสิ งพิมพ์ควรมีความทันสมัย สี สันสวยงาม
อย่างเหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย
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ด้วยเหตุนี ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจในการศึกษาวิจยั เรื องการพัฒนาสื อสิ งพิมพ์เพือการประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา เพือพัฒนาสื อสิ งพิมพ์ประเภทแผ่นพับในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุ นนั ทาให้ตรงกับการรับรู ้ และความสนใจของกลุ่มเป้ าหมายต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือพัฒนาสื อสิ งพิมพ์ประเภทแผ่นพับใช้ในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
2. เพือศึ ก ษาการรั บรู ้ ของกลุ่ มเป้ าหมายในการพัฒนาสื อสิ งพิมพ์ป ระเภทแผ่นพับของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุ นนั ทา
วิธีดําเนินการวิจัย
การกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. กลุ่มนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายชันปี ที 6 จํานวน41,363 คนและผูป้ กครองโดยใช้การเทียบจํานวน
นักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายปี ที 6 จํานวน 1 คน จะมี ผปู ้ กครองดู ขอ้ มูลในการช่ วยตัดสิ นใจ จํานวน 1 คน
จํานวน 41,363 คน ทัวประเทศไทย
2. การกําหนดกลุ่ มตัวอย่าง คื อ กลุ่ มนักเรี ยนมัธยมศึ กษาตอนปลายชันปี ที 6 และผูป้ กครอง จํานวน
398 คน
3. การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างโดยใช้ทฤษฏีความน่าจะเป็ น (Probability sampling) การ
เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีตามสะดวก (Convenience Sampling)
การสร้างเครื องมือทีใช้ในการวิจยั
1. ขันตอนการสร้างเครื องมือทีใช้ในการวิจยั
1.1 ศึกษาทฤษฏี เอกสาร และงานวิจยั ทีเกียวข้อง
1.2 สร้างแบบสอบถาม
1.3 นําแบบสอบถามเสนออาจารย์ทีปรึ กษา
1.4 ปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
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1.5 เสนอแบบสอบถามแก่ผเู ้ ชียวชาญภายนอก
1.6 นําแบบสอบถามทีได้ปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 40
ราย และวิ เ คราะห์ ห าค่ า ความเชื อมัน (Reliability) ด้ว ยวิ ธี ก ารหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ1 แอลฟ่ า (Alpha
coefficiency) ของ Cronbach
2. รู ปแบบของเครื องมื อที ใช้ใ นการวิจยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื องมื อในการเก็ บรวบรวมข้อมูล
แบ่งเป็ น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที 2 การรับรู ้สือสิ งพิมพ์
ตอนที 3 การพัฒนาสื อสิ งพิมพ์เพือใช้ในการประชาสัมพันธ์
ตอนที 4 ข้อเสนอแนะอืน ๆ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี ค่าร้อยละ และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว
ผลการวิจัย
ตอนที 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงพรรณนา
1. การวิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามทังหมด 398 คนส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ผูม้ ีอายุตากว่
ํ า 25 ปี ระดับการศึกษาตํากว่า
ปริ ญญาตรี อาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา รายได้เฉลียต่อเดือนของครอบครัว 17,500-19,999 บาท สถานภาพโสด
2. การวิเคราะห์ การรับรู้สือสิงพิมพ์
ด้านการรับรู้สือสิ งพิมพ์โดยรวม พบว่า มีการรับรู ้สือสิ งพิมพ์ อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด และเมือพิจารณา
เป็ นรายด้านพบว่าทุกด้านมีการรับรู ้สือสิ งพิมพ์อยู่ในระดับมากทีสุ ด คือ ด้านสี สัน,ด้านความงาม,ด้านเนื อหา
และด้านรู ปเล่ม ตามลําดับ
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3. ด้ านการพัฒนาสื อสิ งพิมพ์ เพือใช้ ในการประชาสั มพันธ์
ด้านการพัฒนาสื อสิ งพิมพ์เพือใช้ในการประชาสัมพันธ์ โดยรวม พบว่ามี ระดับความคิดเห็ นอยู่ใน
ระดับมากทีสุ ด และเมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด คือ ภาพประกอบ
มีความสอดคล้องกับเนื อหาข้อความ, ข้อมูลและรายละเอียดมีความครบถ้วน, การจัดวางเนื อหาข้อความอย่าง
เหมาะสมของแผ่นพับมหาวิทยาลัยฯ ,ขนาดตัวอักษร อ่านได้ง่าย และมีความชัดเจน และสี สันของแผ่นพับมี
ความโดดเด่นสะดุดตา ตามลําดับ
ตอนที 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งอนุมานเพือทดสอบสมมติฐาน
1. กลุ่มตัวอย่างทีมีเพศ แตกต่างกัน ความคิดเห็นด้านการพัฒนาสื อสิ งพิมพ์เพือใช้ในการประชาสัมพันธ์
ไม่แตกต่างกัน
2. กลุ่มตัวอย่างทีมีอายุ แตกต่างกัน มีการพัฒนาสื อสิ งพิมพ์เพือใช้ในการประชาสัมพันธ์ ไม่แตกต่างกัน
3. กลุ่มตัวอย่างทีมี ระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีการพัฒนาสื อสิ งพิมพ์เพือใช้ในการประชาสัมพันธ์
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
4. กลุ่มตัวอย่างทีมีอาชีพ แตกต่างกัน มีการพัฒนาสื อสิ งพิมพ์เพือใช้ในการประชาสัมพันธ์ ไม่แตกต่าง
กัน
5. กลุ่ ม ตัว อย่ า งที มี ร ายได้ เ ฉลี ยต่ อ เดื อ น แตกต่ า งกั น มี ก ารพัฒ นาสื อสิ งพิ ม พ์ เ พื อใช้ ใ นการ
ประชาสัมพันธ์ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
6. กลุ่ ม ตัว อย่า งที มี ส ถานภาพ แตกต่ า งกัน มี ก ารพัฒ นาสื อสิ งพิ ม พ์เ พื อใช้ใ นการประชาสั ม พัน ธ์
ไม่แตกต่างกัน
7. การรั บ รู ้ สื อสิ งพิ ม พ์ ด้ า นความงาม มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การพัฒ นาสื อสิ งพิ ม พ์ เ พื อใช้ ใ นการ
ประชาสัมพันธ์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ส่ วนการรับรู ้สือสิ งพิมพ์โดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้าน
รู ปเล่ม ด้านเนือหา และด้านสี สัน ไม่มีความสัมพันธ์กบั การพัฒนาสื อสิ งพิมพ์เพือใช้ในการประชาสัมพันธ์
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อภิปรายผล
1. ด้านการรับรู ้สือสิ งพิมพ์ ประเภทแผ่นพับในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทาของ
ผูไ้ ด้รับสื อซึ งส่ งผลต่อแรงดึ งดูดเพือรับรู ้ ในการทําความเข้าใจ การเข้าถึ งข้อมูลและมีความตังใจในการศึกษา
ข้อมูลในสื อซึ งมีปัจจัยทางด้านรู ปเล่ม เนื อหา สี สัน ความสวยงามจนทําให้สือนันประสบความสําเร็ จในการ
เผยแพร่ ส่ งผลต่อการรับรู ้ของผูร้ ับสื อมีจุดสนใจในสื อทีแตกต่างกันสอดคล้องกับ วรพงศ์วรชาติอุดมพงศ์ (2540
:105) ได้กล่าวว่า สิ งดลใจในการกําหนดสัดส่ วนต่างๆ ทีปรากฏขึนบนภาพหรื อชิ นงานได้แก่จากสิ งทีอยูร่ อบตัว
จากธรรมชาติ จากวัสดุสิงของมาเป็ นแนวคิดการสร้างสัดส่ วนทีแปลกตาออกไปย่อมจะมีผลสะท้อนให้เกิดความ
น่าสนใจ ซึ งสอดคล้องกับ วิจิตร อาวะกุล (2539 : 85) สิ งพิมพ์เพือการประชาสัมพันธ์ตอ้ งจัดทําให้มีลกั ษณะ ที
เมือคนเห็นแล้วเกิดอารมณ์ปรารถนาอยากจะหยิบอยากจะอ่าน ติดตามตังแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุ ดท้าย โดยให้
เทคนิคความคิด การออกแบบให้สี ฯลฯ มีรสนิ ยมดี มีสาระให้ความรู ้สติปัญญา นักท่องเทียวมีความเห็นในด้าน
รู ปแบบตัวอักษรเหมาะสม ว่ามีความเหมาะสมน้อยกว่าด้านอืน ๆ อาจเป็ นเพราะขนาดของตัวอักษรมีขนาดเล็ก
เกิ นไปและรู ปแบบของตัวอักษรมี ความหลากหลายน้อยเกิ นไป จึ งทําให้อ่านข้อความยาก และรู ปแบบของ
ตัวอักษรขาดความจูงใจในการอ่าน ซึ งสอดคล้องกับแนวคิดของ ชิ ฟแมน และ คานุ (Shiffman and Kanuk.
1994: 162) การรับรู ้ คือกระบวนการซึ งแต่ละบุคคลเลื อกสรรจัดระเบียบและตีความหมายสิ งกระตุน้ ออกเป็ น
ภาพทีมีความหมายและเกิดภาพรวมขึนมาโดยทีบุคคล 2 คน ได้รับสิ งกระตุน้ อย่างเดียวกันและอยูภ่ ายใต้เงือนไข
อย่างเดี ยวกัน แต่จะมีอิทธิ พลต่อการเลือก การรู ้ จกั การตีความหมายของแต่ละบุคคลซึ งขึนอยู่กบั ความจําเป็ น
(Needs) ค่านิยม (Values) และความคาดหวัง (Expection) โดยทีกระบวนการเหล่านี จะเกียวข้องกับการรับรู ้ของ
บุคคล แต่อย่างไรก็ตามการเผยแพร่ สือของมหาวิทยาลัยประเภทแผ่นพับเป็ นการให้ขอ้ มูลแบบฝ่ ายเดียวซึ งผูร้ ับ
สื อไม่สามารถโต้ตอบหรื อซักถามได้ดงั นันจึงสงผลต่อการรับรู ้ของข้อมูลในเชิงลึก ซึ งสอดคล้องกับแนวคิดของ
ปณิ ศาลัญชานนท์ (2548 น. 295) การประชาสัมพันธ์ [Public Relations (PR)] เป็ นการติดต่อสื อสารขององค์การ
กับกลุ่มต่าง ๆ ทีมีผลกระทบต่อความสําเร็ จขององค์การ ไม่วา่ จะเป็ นผูข้ ายปั จจัยการผลิต ผูถ้ ือหุ ้น นักท่องเทียว
รัฐบาล และสื อมวลชน ฯลฯ โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพือสร้ างทัศนคติ ความเชื อถื อ และภาพลักษณ์ ทีดีต่อองค์การ
หรื อผลิตภัณฑ์ ตลอดจนเป็ นการให้ความรู ้ในเรื องใดเรื องหนึ ง หรื อแก้ไขข้อผิดพลาดในเรื องใดเรื องหนึ ง การ
ประชาสัมพันธ์เป็ นการสื อสารสองทาง ในขณะทีการโฆษณานันเป็ นการสื อสารทางเดียว
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2. ด้านรู ปเล่ม ขนาดของรู ปเล่มต้องมีขนาดที เหมาะสมกับประเภทของการเผยแพร่ กระดาษทีจัดทํา
แผ่นพับมี ค วามหนาที พอเหมาะกับการสั ม ผัส รู ปแบบแผ่น พับมี ลัก ษณะการพับการเก็ บเวลาเปิ ดอ่ า นต้อ ง
สามารถคลีแผ่นพับในการเปิ ดอ่านได้ง่ายจํานวนหน้าของแผ่นพับมีจาํ นวนทีเหมาะสม ซึ งสอดคล้องกับแนวคิด
ของสอดคล้องกับ วิจิตร อาวะกุล (2539 : 85) สิ งพิมพ์เพือการประชาสัมพันธ์ตอ้ งจัดทําให้มีลกั ษณะ ทีเมือคน
เห็นแล้วเกิดอารมณ์ปรารถนาอยากจะหยิบอยากจะอ่าน ติดตามตังแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุ ดท้าย โดยให้เทคนิค
ความคิด การออกแบบให้สี ฯลฯ มีรสนิยมดี มีสาระให้ความรู ้สติปัญญา นักท่องเทียวมีความเห็นในด้านรู ปแบบ
ตัวอักษรเหมาะสม ว่ามีความเหมาะสมน้อยกว่าด้านอืน ๆ อาจเป็ นเพราะขนาดของตัวอักษรมีขนาดเล็กเกินไป
และรู ปแบบของตัวอักษรมีความหลากหลายน้อยเกินไป จึงทําให้อ่านข้อความยาก และรู ปแบบของตัวอักษรขาด
ความจูงใจในการอ่าน
3. ด้านเนื อหาทีใช้ในสื อตัวอักษรต้องมีขนาดใหญ่เหมาะสมกับการนําเสนอและตําแหน่ งการวางชื อ
มหาวิทยาลัยต้องมีความโดดเด่นเนื อหาหลักสู ตรในแต่ละหน้าจัดเรี ยงได้เหมาะสมพร้ อมกับแจ้งเงื อนไขและ
คุณสมบัติการสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมีความเข้าใจง่ายมีแผนทีการเดินทางชัดเจนและมีความเข้าใจง่ายเพือใช้
ในการตัดสิ นใจ สอดคล้องกับ ศักดิ1 ชัยเกี ยรติ นาคินทร์ (2540 : 16) ได้กล่ าวว่า องค์ประกอบของแผ่นพับ
ประกอบด้วยข้อความ ข้อมูลรายระเอียดสิ นค้าบริ การ หรื อการประชาสัมพันธ์ อย่างชัดเจนครบถ้วน เพือโน้ม
น้าวให้ผูอ้ ่านเชื อถื อในสิ นค้าหรื อบริ การนันๆ นักท่องเทียวมีความเห็นในด้านรู ปแบบของตัวอักษรเหมาะสม
ภาพกับตัวหนังสื อสัมพันธ์กนั และขนาดสื อเหมาะสม/ถนัดมือ ว่ามีความเหมาะสมน้อยกว่าด้านอืนๆ อาจเป็ น
เพราะขนาดของตัวอักษรเล็กเกิ นไป ทําให้ขนาดของภาพกับตัวอักษรไม่สัมพันธ์กนั และขนาดของสื อใหญ่
เกินไป จึงทําให้อ่านข้อความยาก และถือไม่ถนัดมือสอดคล้องกับ สุ รสิ ทธิ1 วิทยารัฐ (2546 : 16) ได้กล่าวว่า แผ่น
โฆษณาต่างๆ มี จุดมุ่งหมายทีสําคัญคือการให้ข่าวสาร ข้อมูล หรื อชักจูงผูอ้ ่าน ผูเ้ ห็ น ให้เข้าใจหรื อคล้อยตาม
ข้อความในโฆษณานัน ในเวลาอันรวดเร็ วและภาพทีจะใช้นนต้
ั องสัน กระชับและให้ได้ใจความ ตลอดจนสื อ
ความหมายมากทีสุ ด
4. ด้านสี สันสี ตวั อักษรมีความเข้มสามารถมองเห็นได้ชดั เจนและสี พืนแผ่นพับมีความอ่อนทีเหมาะสม
รวมถึงสี หน้าปกแผ่นพับมีความโดดเด่น ดึงดูดความสนใจสี กรอบทีจัดวางข้อความหลักสู ตรแต่ละคณะมีความ
แตกต่ างอย่างชัด เจนไม่ทาํ ให้ผูร้ ั บ สื อสั บสนในข้อ มู ล รวมถึ ง สี ทีจัดทํา แผ่นพับมี ความหลากหลายน่ า สนใจ
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สอดคล้องกับ วิจิตร อาวะกุล (2539 : 85) สิ งพิมพ์เพือการประชาสัมพันธ์ตอ้ งจัดทําให้มีลกั ษณะ ทีเมือคนเห็น
แล้วเกิ ดอารมณ์ ปรารถนาอยากจะหยิบอยากจะอ่าน ติ ดตามตังแต่หน้าแรกจนถึ งหน้าสุ ดท้าย โดยให้เทคนิ ค
ความคิด การออกแบบให้สี ฯลฯ มีรสนิยมดี มีสาระให้ความรู ้สติปัญญา นักท่องเทียวมีความเห็นในด้านรู ปแบบ
ตัวอักษรเหมาะสม ว่ามีความเหมาะสมน้อยกว่าด้านอืน ๆ อาจเป็ นเพราะขนาดของตัวอักษรมีขนาดเล็กเกินไป
และรู ปแบบของตัวอักษรมีความหลากหลายน้อยเกินไป จึงทําให้อ่านข้อความยาก และรู ปแบบของตัวอักษรขาด
ความจูงใจในการอ่าน
5. ด้านความงามมีการจัดวางภาพประกอบมีความสมดุลกับแผ่นพับภาพทีใช้ในสื อในแผ่นพับสามารถ
สื อเนื อหาได้เข้า ใจง่ า ยขึ นและมี ภ าพประกอบมี สี สั นสดส่ ง ผลให้ง่ า ยต่ อการตัดสิ น ใจต้องการเข้า ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยมากขึนการจัดช่องว่างระหว่างภาพ ข้อความ ในแผ่นพับมีความเหมาะสมสวยงามสอดคล้องกับ
วรพงศ์วรชาติอุดมพงศ์ (2540 : 105) กล่าวว่า งานชิ นแรกในการออกแบบสิ งพิมพ์ก็คือ การกําหนดขนาดและ
สัดส่ วนของงานทีจะผลิ ตเพือเป็ นแนวทางในการจัดวางองค์ประกอบย่อยอืน ๆ เช่ น ข้อความ สัญลักษณ์หรื อ
ภาพประกอบเพือให้มีขนาด สัดส่ วนทีพอเหมาะกับองค์ประกอบโดยส่ วนรวม การกําหนดกรอบขอบเขตหรื อ
ขนาดของสิ งพิมพ์โดยให้มีส่วนสู งและความกว้างทีสัมพันธ์กนั ดี ก็จะทําให้สือสิ งพิมพ์นนดู
ั น่าสมใจ สัดส่ วน
ไม่เพียงแต่จะใช้ในการกําหนดขนาดความกว้างยาวของสิ งพิมพ์เท่านันแต่สามารถในการใช้กาํ หนดสัดส่ วนของ
ขนาดองค์ประกอบย่อยๆ ในสิ งพิมพ์ดว้ ยเช่นกัน สิ งดลใจในการกําหนดสัดส่ วนต่างๆ ทีปรากฏขึนบนภาพหรื อ
ชิ นงานได้แก่ จากสิ งทีอยู่รอบตัว จากธรรมชาติ จากวัสดุ สิงของมาเป็ นแนวคิ ดการสร้ างสัดส่ วนที แปลกตา
ออกไปย่อมจะมีผลสะท้อนให้เกิดความหน้าสนใจ และชวนมองยิงขึน
6. ด้านการพัฒนาสื อสิ งพิมพ์เพือใช้ในการประชาสัมพันธ์ผลการวิเคราะห์ดา้ นการพัฒนาสื อสิ งพิมพ์
เพือใช้ในการประชาสัมพันธ์โดยรวม พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด และเมือพิจารณาเป็ นราย
ข้อ พบว่าทุ กข้อมี ความคิดเห็ นอยู่ในระดับมากทีสุ ด คื อ ภาพประกอบมีความสอดคล้องกับเนื อหาข้อความ,
ข้อมูลและรายละเอียดมีความครบถ้วน,การจัดวางเนื อหาข้อความอย่างเหมาะสมของแผ่นพับมหาวิทยาลัยฯ ,
ขนาดตัว อัก ษร อ่ า นได้ง่ า ย และมี ค วามชัด เจน และสี สั น ของแผ่น พับมี ค วามโดดเด่ น สะดุ ด ตาตามลํา ดับ
สอดคล้องกับ วรพงศ์วรชาติอุดมพงศ์ (2540 : 105) กล่าวว่า งานชิ นแรกในการออกแบบสิ งพิมพ์ก็คือ การ
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กําหนดขนาดและสัดส่ วนของงานทีจะผลิตเพือเป็ นแนวทางในการจัดวางองค์ประกอบย่อยอืน ๆ เช่น ข้อความ
สัญลักษณ์หรื อภาพประกอบเพือให้มีขนาด สัดส่ วนทีพอเหมาะกับองค์ประกอบโดยส่ วนรวม การกําหนดกรอบ
สมใจ สัดส่ วน ไม่เพียงแต่จะใช้ในการกําหนดขนาดความกว้างยาวของสิ งพิมพ์เท่านันแต่สามารถใน
การใช้กาํ หนดสัดส่ วนของขนาดองค์ประกอบย่อยๆ ในสิ งพิมพ์ดว้ ยเช่นกัน สิ งดลใจในการกําหนดสัดส่ วนต่างๆ
ทีปรากฏขึนบนภาพหรื อชินงานได้แก่จากสิ งทีอยูร่ อบตัว จากธรรมชาติ จากวัสดุสิงของมาเป็ นแนวคิดการสร้าง
สัดส่ วนทีแปลกตาออกไปย่อมจะมีผลสะท้อนให้เกิดความหน้าสนใจ และชวนมองยิงขึน
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