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รูปแบบจดหมายข่าวอิเลก็ทรอนิกสแ์บบมัลติมีเดยี สาํหรบัจดหมายข่าวของ 
สถาบันนวตักรรมเทคโนโลยไีทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
 อัชณ ี ซาอุรมัย์1* และ ณรงค์  สมพงษ์2 

 
บทคัดยอ่ 

การวิจัยครัง้นี้มีวัตถปุระสงค์เพือ่ 1) พัฒนารูปแบบจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดีย สําหรับจดหมายข่าว
ของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส 2) ประเมินคุณภาพจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดีย สําหรับ
จดหมายข่าวของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ที่พัฒนาขึ้น 3) ศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และผู้เข้ารับบริการวิชาการของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ที่มีต่อ
จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดีย กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํานวน 348 คน และ ผู้เข้ารับบริการวิชาการด้วยการลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมกับทาง
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ปีการศึกษา 2561 จํานวน 174 คน ซึ่งขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการ
คํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ประกอบด้วย 1) จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดียสําหรับจดหมายข่าวของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลย ี                      
ไทย-ฝรั่งเศส บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 2) แบบประเมินคุณภาพจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดียสําหรับ
จดหมายข่าวของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส สําหรับผู้เชี่ยวชาญ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และผู้เข้ารับบริการวิชาการของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลย ี                       
ไทย-ฝรั่งเศส ที่มีต่อจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดีย โดยแบบประเมินความพึงพอใจมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 
.976 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบ
จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดีย สําหรับจดหมายข่าวของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส เป็นรูปแบบ
จดหมายข่าวที่มีองค์ประกอบทางด้านความเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ความเป็นมัลติมีเดีย มีการนําเสนอเน้ือหาด้าน
ภาพเคล่ือนไหวแบบวิดีทัศน์และเสียง รวมไปถึงการออกแบบท่ีง่ายต่อการใช้งาน มีการเชื่อมโยงข้อมูลแบบปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้อ่านข่าว และสามารถแสดงผลบนสมาร์ทโฟน 2) ผลการประเมินคุณภาพจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดีย 
สําหรับจดหมายข่าวของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส โดยภาพรวมมีคุณภาพดีมาก (X = 4.70) และการ
ประเมินรายด้าน ทุกด้านมีคุณภาพดีมาก และหลังจากที่ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 8 ท่าน ได้ศึกษารายละเอียดของรูปแบบจดหมาย
ข่าวอิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดีย สําหรับจดหมายข่าวของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส โดยภาพรวมเห็นว่า
เป็นรูปแบบที่ดีมาก ร้อยละ 87.50 3) ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ที่มีต่อจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์แบบ
มัลติมีเดีย สําหรับจดหมายข่าวของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ในภาพรวมมีความพึงพอใจมาก (X = 4.26) 
และความพึงพอใจรายด้าน ทุกด้านมีความพึงพอใจมากเช่นเดียวกัน และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ
วิชาการของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรัง่เศส ที่มีต่อจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดีย ในภาพรวมมีความ
พึงพอใจมาก  (X = 4.31) และความพึงพอใจรายด้าน ทุกด้านมีความพึงพอใจมากเช่นเดียวกัน  

 
คําสําคญั: จดหมายข่าว, อิเล็กทรอนิกส์, มัลติมีเดีย 
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1 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สถาบนันวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝร่ังเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื 
2 รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
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The Format of Multimedia E-Newsletters for the Newsletters of the Thai-French 
Innovation Institute, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok 

 
 Auchanee  Sauram1* and Narong  Sompong2 

 
Abstract 

This study aims to 1) develop a format of multimedia e-newsletters for the newsletters of the 
Thai-French Innovation Institute, 2) evaluate the quality of the developed multimedia e-newsletters for 
the newsletters of the Thai-French Innovation Institute, 3) study the satisfaction of the personnel of King 
Mongkut’s University of Technology North Bangkok and the academic service users of the Thai-French 
Innovation Institute towards the multimedia e-newsletters. The sample of this study consisted of two 
groups, which were 348 personnel of King Mongkut’s University of Technology North Bangkok and 174 
academic service users subscribing to attend training with the Thai-French Innovation Institute in 
Academic Year 2018. The sample size of both groups were determined by using Taro Yamane’s formula 
and simple sampling. The instruments used in this study were 1) multimedia e-newsletters for the 
newsletters of the Thai-French Innovation Institute on the internet; 2) the evaluation form for experts to 
evaluate the quality of the developed multimedia e-newsletters for the newsletters of the Thai-French 
Innovation Institute; 3) the evaluation form for evaluating the satisfaction of the personnel of King 
Mongkut’s University of Technology North Bangkok and the academic service users of the Thai-French 
Innovation Institute towards the multimedia e-newsletters. The satisfaction evaluation forms had a 
confidence level of .976, and the statistical methods i.e. percentage, mean, and the standard deviation 
were implemented for data analysis in this study. It was found that 1) the format of the multimedia e-
newsletters for the newsletters of the Thai-French Innovation Institute consists of electronic and 
multimedia features with content presented in the form of videos with moving images and sound. In 
addition, it has been designed for ease of use through reader interactive information which can be 
viewed on a smartphone; 2) the overall quality of the multimedia e-newsletters for the newsletters of 
the Thai-French Innovation Institute was at the highest level (X = 4.70), and each aspect was also at 
the highest level. Moreover, after eight experts studied the details of the multimedia e-newsletters for 
the newsletters of the Thai-French Innovation Institute, its overall format was found to be at the highest 
level (87.50%); 3) the overall satisfaction of the personnel towards the multimedia e-newsletters for the 
newsletters of the Thai-French Innovation Institute was at a high level (X = 4.26), and the satisfaction in 
each aspect was also at a high level and the overall satisfaction of the academic service users towards 
the e-newsletters for the newsletters of the Thai-French Innovation Institute was at a high level (X = 
4.31), and the satisfaction in each aspect was also at a high level. 

Keywords: Newsletter, Electronic, Multimedia 
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1.  บทนํา 
   นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันรูปแบบของตัวอักษรตั้งแต่
สมัยพ่อขุนรามคําแหงมหาราช บนหลักศิลาจารึก
จนกระท่ังมาถึงยุคปัจจุบันที่เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ด้วยอักษรที่จารึกในสมัยโบราณเพื่อบอกกล่าวเรื่องราว
ความเป็นมาแต่ครั้งบรรพกาลในยุคก่อน ภาษาท่าทาง 
ภาษาเขียน ภาษาถิ่นต่าง ๆ เหล่าน้ีได้รับการบันทึกใน
รูปแบบของภาพเขียนสีตามผนังถ้ํา ภาพจิตรกรรมฝาผนัง 
หรือบนใบลานในส่วนของพุทธศาสนาในสมัยก่อน 
เปล่ียนแปลงรูปแบบไปเรื่อยตามการค้นพบและการ
พัฒนามาในรูปแบบกล้องถ่ายภาพ บันทึกด้วยฟิล์ม                        
จนกลายมาเป็นดิจิทัล 
    โลกในยุคปัจจบุัน ซึ่งเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร หรือที่
เรียกกันว่ายุคเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology: IT) ข้อมูลข่าวสารเกิดขึ้นและเปล่ียนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวัน
ของมนุษย์ ทําให้มีโอกาสติดต่อส่ือสารประชาสัมพันธ์
ได้มากย่ิงขึ้น โดยไม่มีข้อจํากัด ในเรื่องของเวลาและ
สถานที่ จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ส่งผลให้มนุษย์ 
แสวงหาความรู้ ข่าวสาร ที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วโลกได้
รวดเร็วและง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่ือสารมวลชน 
ทําให้คนในสังคมต่างรับทราบข่าวสารเหตุการณ์ ที่
เกิดขึ้นทั่วโลก ได้อย่างกว้างขวาง ในชั่วพริบตาเดียว และ
จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน ได้เปล่ียน
รูปแบบการนําเสนอข่าวสารแก่ผู้รับสารจากเดิมที่มีการ
อ่านวารสารข่าวผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ สู่การรับรู้ข่าวสารผ่าน
อุปกรณ์อิ เล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก 
โทรศัพท์มือถือ ซึ่งนับวันจะยิ่งมีความสะดวกต่อการใช้
งานมากยิ่งขึ้น ทําให้ผู้รับสารสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและสะดวกขึ้น การจัดการ
นําเสนอข้อมูลข่าวสารจึงต้องปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยี
ที่เปล่ียนแปลงไป สามารถรับรูข้่าวสารจากแหล่งความรู้ที่
มีอยู่รอบตัว 
   ส่ิงหนึ่งที่ปรากฏเด่นชัดคือในเรื่องของทรัพยากร 
ธรรมชาติ ที่เริ่มเหลือน้อย การใช้กระดาษเป็นส่ิงที่ทุกคน
เริ่มตระหนักในเรื่องของส่ิงแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อ
ชีวิตมนุษย์โดยตรง เม่ือมีการอนุรักษ์ย่อมก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลง วารสาร จุลสาร หนังสือหรือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ 
ในยุคก่อนได้ถูกปรับเปล่ียนรูปแบบในการนําเสนอ และ

ตอบสนองในรูปแบบของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ การลด
จํานวนการใช้ทรัพยากรกระดาษ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้
ตอบโจทย์ในหลายด้านของการนําเสนอนี้ ความรวดเร็ว
ในการนําเสนอ การกระจายส่ือส่ิงพิมพ์ ความรู้ และอีก
หลายอย่างที่ติดตามมากับส่ิงพิมพ์เหล่านี้ที่ เรียกว่า 
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์                         
    แผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี
ไทย-ฝรั่งเศส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563 
(ระยะ 5 ปี) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ว่าด้วยเรื่องการ
พัฒนาการตลาดให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งมีกลยุทธ์
ทางด้านการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก มีความ 
สําคัญอย่างยิ่งที่จะผลักดันในเรื่องของการประชาสัมพันธ์
องค์กร ให้เป็นที่รู้จักทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรนํามาซึ่งการลงนาม
ความร่วมมือกับองค์กรระดับชาติและนานาชาติ ให้การ
ยอมรับต่อไป ซึ่งส่วนหน่ึงของการประชาสัมพันธ์ของ
องค์กร ก็คือ การนําเสนอความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ภายใน
องค์กร การเผยแพร่กิจกรรมของสถาบัน ข้อมูล ข่าวสาร
ขององค์กร ผ่านจดหมายข่าวของสถาบันนวัตกรรม
เทคโนโลยี ไทย-ฝรั่งเศส เพื่อเป็นส่ืออีกช่องทางหน่ึง ใน
การเผยแพร่สมรรถนะ หรือขีดความสามารถขององค์กร 
(Organizational competency) นํามาซ่ึงการยอมรับ 
และรู้จักองค์กรมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดรับกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ว่าด้วยเรื่องบริหารจัดการเชิงรุก
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป้าประสงค์ที่ 1.1 คือระบบการ
บริหารองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กลยุทธ์ที่ 
1.1.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานและ
การบูรณาการข้อมูลในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย [1] 
    จดหมายข่าวสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส 
เป็นช่องทางการสื่อสารท่ีดีระหว่างกลุ่มเป้าหมายที่
ต้องการรับรู้ข่าวสารเดียวกันของสถาบันนวัตกรรม
เทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส สถาบันได้ตระหนักถึงคุณลักษณะ
สําคัญนี้ อีกทั้งในปัจจุบันสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี
ไทย-ฝรั่งเศส ได้มีการจัดทํา เผยแพร่จดหมายข่าวในรูป
แบบเดิมทั่ว ๆ ไป คือ จัดพิมพ์เป็นจดหมายข่าวแจกจ่าย
ไปยังหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้นไม่ได้มีการ
แจกจ่ายไปยังกลุ่มลูกค้าภายนอกผู้เข้ามารับบริการ
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1.  บทนํา 
   นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันรูปแบบของตัวอักษรตั้งแต่
สมัยพ่อขุนรามคําแหงมหาราช บนหลักศิลาจารึก
จนกระท่ังมาถึงยุคปัจจุบันที่เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ด้วยอักษรที่จารึกในสมัยโบราณเพื่อบอกกล่าวเรื่องราว
ความเป็นมาแต่ครั้งบรรพกาลในยุคก่อน ภาษาท่าทาง 
ภาษาเขียน ภาษาถิ่นต่าง ๆ เหล่านี้ได้รับการบันทึกใน
รูปแบบของภาพเขียนสีตามผนังถ้ํา ภาพจิตรกรรมฝาผนัง 
หรือบนใบลานในส่วนของพุทธศาสนาในสมัยก่อน 
เปล่ียนแปลงรูปแบบไปเรื่อยตามการค้นพบและการ
พัฒนามาในรูปแบบกล้องถ่ายภาพ บันทึกด้วยฟิล์ม                        
จนกลายมาเป็นดิจิทัล 
    โลกในยุคปัจจบุัน ซึ่งเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร หรือที่
เรียกกันว่ายุคเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology: IT) ข้อมูลข่าวสารเกิดขึ้นและเปล่ียนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวัน
ของมนุษย์ ทําให้มีโอกาสติดต่อส่ือสารประชาสัมพันธ์
ได้มากย่ิงขึ้น โดยไม่มีข้อจํากัด ในเรื่องของเวลาและ
สถานที่ จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ส่งผลให้มนุษย์ 
แสวงหาความรู้ ข่าวสาร ที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วโลกได้
รวดเร็วและง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่ือสารมวลชน 
ทําให้คนในสังคมต่างรับทราบข่าวสารเหตุการณ์ ที่
เกิดขึ้นทั่วโลก ได้อย่างกว้างขวาง ในชั่วพริบตาเดียว และ
จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน ได้เปล่ียน
รูปแบบการนําเสนอข่าวสารแก่ผู้รับสารจากเดิมที่มีการ
อ่านวารสารข่าวผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ สู่การรับรู้ข่าวสารผ่าน
อุปกรณ์อิ เล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก 
โทรศัพท์มือถือ ซึ่งนับวันจะยิ่งมีความสะดวกต่อการใช้
งานมากยิ่งขึ้น ทําให้ผู้รับสารสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและสะดวกขึ้น การจัดการ
นําเสนอข้อมูลข่าวสารจึงต้องปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยี
ที่เปล่ียนแปลงไป สามารถรับรูข้่าวสารจากแหล่งความรู้ที่
มีอยู่รอบตัว 
   ส่ิงหนึ่งที่ปรากฏเด่นชัดคือในเรื่องของทรัพยากร 
ธรรมชาติ ที่เริ่มเหลือน้อย การใช้กระดาษเป็นส่ิงที่ทุกคน
เริ่มตระหนักในเรื่องของส่ิงแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อ
ชีวิตมนุษย์โดยตรง เมื่อมีการอนุรักษ์ย่อมก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลง วารสาร จุลสาร หนังสือหรือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ 
ในยุคก่อนได้ถูกปรับเปล่ียนรูปแบบในการนําเสนอ และ

ตอบสนองในรูปแบบของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ การลด
จํานวนการใช้ทรัพยากรกระดาษ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้
ตอบโจทย์ในหลายด้านของการนําเสนอนี้ ความรวดเร็ว
ในการนําเสนอ การกระจายส่ือส่ิงพิมพ์ ความรู้ และอีก
หลายอย่างที่ติดตามมากับส่ิงพิมพ์เหล่านี้ที่ เรียกว่า 
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์                         
    แผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี
ไทย-ฝรั่งเศส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563 
(ระยะ 5 ปี) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ว่าด้วยเรื่องการ
พัฒนาการตลาดให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งมีกลยุทธ์
ทางด้านการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก มีความ 
สําคัญอย่างยิ่งที่จะผลักดันในเรื่องของการประชาสัมพันธ์
องค์กร ให้เป็นที่รู้จักทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรนํามาซึ่งการลงนาม
ความร่วมมือกับองค์กรระดับชาติและนานาชาติ ให้การ
ยอมรับต่อไป ซึ่งส่วนหน่ึงของการประชาสัมพันธ์ของ
องค์กร ก็คือ การนําเสนอความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ภายใน
องค์กร การเผยแพร่กิจกรรมของสถาบัน ข้อมูล ข่าวสาร
ขององค์กร ผ่านจดหมายข่าวของสถาบันนวัตกรรม
เทคโนโลยี ไทย-ฝรั่งเศส เพื่อเป็นส่ืออีกช่องทางหน่ึง ใน
การเผยแพร่สมรรถนะ หรือขีดความสามารถขององค์กร 
(Organizational competency) นํามาซ่ึงการยอมรับ 
และรู้จักองค์กรมากย่ิงขึ้น ซึ่งสอดรับกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ว่าด้วยเรื่องบริหารจัดการเชิงรุก
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป้าประสงค์ที่ 1.1 คือระบบการ
บริหารองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กลยุทธ์ที่ 
1.1.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานและ
การบูรณาการข้อมูลในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย [1] 
    จดหมายข่าวสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส 
เป็นช่องทางการสื่อสารที่ดีระหว่างกลุ่มเป้าหมายที่
ต้องการรับรู้ข่าวสารเดียวกันของสถาบันนวัตกรรม
เทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส สถาบันได้ตระหนักถึงคุณลักษณะ
สําคัญนี้ อีกทั้งในปัจจุบันสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี
ไทย-ฝรั่งเศส ได้มีการจัดทํา เผยแพร่จดหมายข่าวในรูป
แบบเดิมทั่ว ๆ ไป คือ จัดพิมพ์เป็นจดหมายข่าวแจกจ่าย
ไปยังหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้นไม่ได้มีการ
แจกจ่ายไปยังกลุ่มลูกค้าภายนอกผู้เข้ามารับบริการ

 
 
วิชาการของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส 
และยังเป็นเพียงส่ือส่ิงพิมพ์เท่าน้ัน ผู้อ่านสามารถอ่าน
ผ่านส่ือส่ิงพิมพ์อย่างเดียว อีกทั้งยังเป็นการส้ินเปลือง
งบประมาณในการจัดพิมพ์จดหมายข่าวเป็นจํานวนมาก
และส้ินเปลืองทรัพยากรกระดาษในการจัดพิมพ์จดหมาย
ข่าวอีกด้วย ดังนั้นเพื่อประหยัดงบประมาณในการ
จัดพิมพ์จดหมายข่าว ลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ เพื่อ
ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                                  
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการเป็นมหาวิทยาลัย 
สีเขียว (GREEN University) และจดหมายข่าวของ
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ยังสามารถ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ทันที สามารถอ่าน
จดหมายข่าว ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
และอุปกรณ์สมาร์ทโฟน จึงมีความจําเป็นที่จะต้องพัฒนา
ปรับปรุงรูปแบบใหม่ของจดหมายข่าวสถาบันนวัตกรรม
เทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ให้มีความทันสมัยสอดรับกับ
เทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน โดยสามารถอ่านจดหมายข่าว 
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สมาร์ทโฟน และเพื่อ
เป็นการเผยแพร่กิจกรรมการดําเนินงาน การบริการ
วิชาการอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นช่องทางในการส่ือสาร
ระหว่างสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส กับ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และกลุ่มลูกค้าภายนอกผู้
เข้ารับบริการ วิชาการ สามารถเข้าถึงจดหมายข่าว
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ในยุค ไอโอที 
(Internet of Things: IoT) ได้สะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ ที่เกิดประโยชน์แก่ทั้งผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร 
และผู้บริ โภคข้อมูลข่ าวสาร ที่ เชื่ อมต่อเครือข่ าย 
(Network connectivity) อินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟน 
ที่เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน 
    ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยได้เล็งเห็นความสําคัญ และ
สนใจที่จะพัฒนาจดหมายข่าวสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี
ไทย-ฝรั่งเศส ให้อยู่ในรูปแบบของส่ืออิเล็กทรอนิกส์แบบ
มัลติมีเดียผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งจดหมาย
ข่าวอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะช่วยให้ผู้รับสารซึ่งได้แก่ 
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ และกลุ่มลูกค้าผู้เข้ารับบริการวิชาการของ
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารท่ี สําคัญของสถาบัน ได้แก่  การฝึกอบรม
ระดับชาติและนานาชาติ การวิจัยระดับชาติและ

นานาชาติ การสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมของบุคลากร 
และการให้บริการวิชาการให้คําปรึกษาแก่หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ทําให้สถาบัน
นวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส เป็นที่ยอมรับและ
น่าเชื่อถือ อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ
มหาวิทยาลัยอีกด้วย นํามาซึ่งการเข้ารับบริการวิชาการที่
มากขึ้น การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ และอื่น ๆ 
อีกมากมาย โดยผู้รับสารสามารถอ่านข่าวสารของสถาบัน
ผ่านอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเครือข่ายคอินเทอร์เน็ต ได้แก่ 
คอมพิวเตอร์ โน้ตบุค สมาร์ทโฟน เป็นต้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อพัฒนารูปแบบจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์
แบบมัลติมีเดีย สําหรับจดหมายข่าวของสถาบันนวัตกรรม
เทคโนโลยีไทย-ฝรั่ งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2.2 เพื่อประเมินคุณภาพจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์
แบบมัลติมีเดีย สําหรับจดหมายข่าวของสถาบันนวัตกรรม
เทคโนโลยีไทย-ฝรั่ งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่พัฒนาขึ้น 

2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และผู้เข้ารับ
บริการวิชาการของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-
ฝรั่งเศส ที่มีต่อจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดีย 
สําหรับจดหมายข่าวของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี
ไทย-ฝรั่งเศส 
 
3.  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

3.1 วารสารอิเล็กทรอนิกส์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ มา
จากภาษาอังกฤษคําว่า Electronic Journal หรือ  
E-Journal โดยมีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 

University of London [2] ให้ความหมายของ
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง วารสารที่เผยแพร่ใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ มักใช้งานบนระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

Chan [3] ได้ให้ความหมายวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
หมายถึง เป็นรูปแบบใหม่ของวารสารในยุคคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศถึ งแม้ รูปแบบวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์จะเปลี่ยนไปแต่ก็ยังคงมีลักษณะบางอย่าง
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ที่มีความคงที่ตามความหมายเดิมของวารสารที่เป็น
ส่ิงพิมพ์วารสารอิเล็กทรอนิกส์มีหลายคําที่พบบ่อย ๆ ใน
เอกสารตําราวิชาการ เช่น Electronic Journals หรือ  
E-Journal, Online Journals, Electronic Journals, 
Electronic Publishing อาจเรียกชื่อแตกต่างกันตาม
ทัศนะของผู้คนและสถานการณ์ 
    สามารถสรุปได้ว่า วารสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นวารสาร
หรอืส่ิงพิมพ์ตอ่เนื่อง ไม่วา่จะเปน็วารสารทางวิชาการ 
วารสารที่จัดทําหรอืบันทึก เผยแพรไ่ปยงัผู้อ่านในรูปแบบ
ของส่ืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านจอคอมพิวเตอร์ สามารถอ่าน
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา 
ผู้อ่านสามารถอา่นพร้อมกนัไดท้ลีะหลาย ๆ คน การใช้
บริการสามารถใชง้านได้โดยไม่ตอ้งชําระเงิน หรือมค่ีาใช้จ่าย 

3.2  ส่ือมัลติมีเดีย 
     กิดานันท์ [4] ได้กล่าวถึง ส่ือประสม (Multimedia) 
ไว้ว่า ส่ือประสม หรือ Multimedia หมายถึง การนําส่ือ
หลาย ๆ ประเภทมาใช้ร่วมกันทั้งวัสดุ อุปกรณ์และ
วิธีการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการ
สอน โดยการใช้ส่ือแต่ละอย่างตามลําดับขั้นตอนของ
เนื้อหาและในปัจจุบันมีการนําคอมพิวเตอร์มาใช้ร่วมด้วย
เพื่อการผลิตหรือการควบคุมการทํางานของอุปกรณ์ 
ต่าง ๆ ในการนําเสนอข้อมูล ทั้งตัวอักษร ภาพกราฟิก 
ภาพถ่าย ภาพเคล่ือนไหวแบบวิดีทัศน์และเสียง 
    สุวิช [5] ได้ให้ความหมายของ มัลติมีเดีย หมายถึง 
การนําเอาส่ือชนิดต่าง ๆ มาผสมผสานเข้าด้วยกัน ซึ่ง
ประกอบด้วย ตัวอักษร (Text) ภาพกราฟิก (Graphics) 
ภาพเคล่ือนไหวหรือแอนิเมชัน (Animation) เสียง 
(Sound) และวิดีโอ (Video) โดยผ่านกระบวนการทาง
ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อส่ือความหมายกับผู้ใช้อย่างมี
ปฏิสัมพันธ์ (Interactive Multimedia) และได้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์การใช้งาน 
    สรุปความหมายของมัลติมีเดีย หมายถึง ส่ือที่ใช้งาน
บนเครื่องคอมพิวเตอร์ มีความสามารถในการนําเสนอ
เนื้อหาสาระที่หลากหลายประกอบด้วย ภาพกราฟิก 
ภาพเคล่ือนไหว วิดีโอ เสียง แอนิเมช่ัน ซึ่งมีคุณสมบัติ
พิเศษในการเร้าความสนใจ ดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้
เป็นอย่างดี 
 
 

3.3  การพัฒนาส่ือมัลติมีเดีย  
การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียมีหลักการพ้ืนฐานเช่นเดียวกับ

การพัฒนาซอฟต์แวร์ทั่ว ๆ ไป คือ สามารถนําวิธีการ
พัฒนาซอฟต์แวร์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาส่ือมัลติมีเดีย
ได้เช่นกัน [6] 

3.3.1 ขั้นตอนการวางแผน และขั้นตอนการเตรียม 
มีขั้นตอนโดยมีการกําหนดกลุ่มเป้าหมาย การรวบรวม
ข้อมูล ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณในการสร้างสรรค์
งานส่ือมัลติมีเดียให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด 

3.3.2 ขั้นตอนการผลิต การออกแบบและการ
สร้างโปรแกรมเป็นการเตรียมการผลิต โดยกําหนด
วัตถุประสงค์ ออกแบบเนื้อหา การเขียนผังงาน มีข้อความ 
ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว เสียง วีดิทัศน์ ที่กําหนดไว้ใน
ขั้นตอนการวางแผน 

3.3.3 ขั้นตอนการประเมินและการทดสอบ เป็น
ขั้ นตอนในการประเมิน ส่ือมัลติมี เดี ยทั้ ง คุณภาพ              
และการเรียนรู้จากสื่อมัลติมีเดีย เพื่อนํามาปรับปรุงให้ดี
ยิ่งขึ้น 

3.3.4 ขั้นตอนการปรับปรุงและเผยแพร่ข้อมูล 
นําข้อมูลมาปรับปรุงให้ทันสมัย และนํามาเผยแพร่ได้ 2 
รูปแบบ คือ 

1) เผยแพร่ผ่านทางซีดี 
2) เผยแพร่ผ่านทางระบบเครือข่าย 

3.4  การเขียนข่าว 
วรวรรธน์ [7] กล่าวว่า ข่าวเป็นหนังสือราชการ

ประเภทหนึ่งที่ เขียนขึ้นเป็นบรรดาข้อความซ่ึงทาง
ราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ ลักษณะการเขียน
ข่าวแตกต่างไปจากหนังสือราชการประเภทอ่ืน ๆ นั่นคือ 
ไม่ต้องใช้กระดาษตราครุฑ แต่ก็ต้องจําเป็นอย่างยิ่งที่
เขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบที่กําหนด 
   สิริวรรณ [8]  ได้แบ่งคุณสมบัติของข่าวดังต่อไปนี้ 

3.4.1 ความถูกต้ องครบถ้ วน  (Accuracy) 
หมายถึงข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่ปรากฏในรายงานข่าวต้อง
ครบถ้วนถูกต้อง ตรวจสอบแล้ว ไม่มีตัดต่อ บิดเบือน จน
ทําให้เกิดผลเสียต่อฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

3.4.2 ความสมดุลและเป็นธรรม (Balance 
and Fairness) หมายถึง การรายงานข่าวใด ๆ ผู้รายงาน
ต้องนําเสนอข้อมูลในทุกแงทุ่กมุมอย่างสมดุลโดยคํานึงว่า
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ผู้อ่านไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยต้องให้ผู้อ่านทราบ
ข้อมูลเหมือนว่าอยู่ในเหตุการณ์นั้น 

3.4.3 ความเที่ยงตรง (Objectivity) หมายถึง 
การรายงานเหตุการณ์เรื่องราวอย่างตรงไปตรงมาตาม
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยใจปราศจากอคติใด ๆ เที่ยงตรง 
อีกทั้งไม่นําความคิดเห็น ความรู้สึกส่วนตัวของผู้รายงาน
ข่าวสอดแทรกเข้าไปในข่าว 

3.4.4 เข้าใจง่าย กะทัดรัด และชดัเจน 
(Simplicity, Concise and clear) โดยพจิารณาเขยีน
ข่าวในรูปแบบทีอ่่านงา่ย การใช้ภาษาถอ้ยคํา สํานวน ที่
เข้าใจงา่ย นําเสนอเรือ่งราวได้แจ่มแจง้ชัดเจน เม่ือผู้อ่าน
อ่านขา่วแล้วไดท้ราบทันทีว่า ใคร ทําอะไร ที่ไหน 
อย่างไร เมือ่ไร ทําไม 

3.4.5 ความใหม่สดทันต่อเหตุการณ์  
(Recentness) ข่าวที่นํามาเสนอน้ันจะต้องใหม่ สดทัน
ต่อเหตุการณ์และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

3.4.6 ข่าวต้องมี 5 W 1 H กล่าวคือ ใคร (who) 
คือบุคคลอื่น ๆ ที่ตกเป็นข่าว, ทําอะไร (What) บุคคลทํา
อะไรจึงตกเป็นข่าว, ที่ไหน (Where) เหตุการณ์ต่าง ๆ 
นั้นเกิดขึ้นที่ไหน, เมื่อไร (When) เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น
เมื่อไร, ทําไม (Why) เหตุใดจึงเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น, 
อย่างไร (How) รายละเอียดของเหตุการณ์ เช่น เกิดขึ้น
อย่างไร ดําเนินไปอย่างไร จุดจบของเหตุการณ์เป็น
อย่างไร เป็นต้น ข้อมูลต่าง ๆ ในส่วนน้ีต้องชัดเจน และ
เขียนรายงานได้อย่างน่าติดตาม 
    การเขียนข่าวที่ดีนั้นมีหลายรูปแบบตามความเหมาะสม
และความถนัดของผู้เขียน โดย ภาคภูมิ หรรนภา [9] ได้
กล่าวว่า รูปแบบการเขียนข่าวแบบพีระมิดหัวกลับเป็น
รูปแบบกาเขียนข่าวที่นําเอาประเด็นข้อเท็จจริงที่มี
ความสําคัญที่สุดของข่าวขึ้นมาเขียนก่อน จากน้ันจึงนํา
ประเด็นที่มีความสําคัญรองลงมาเขียนเรียงตามลําดับ
จากความสําคัญมากไปหาน้อย ผู้ส่ือข่าวจึงรายงานขา่วใน
ลักษณะสรุปย่อข้อเท็จจริงสําคัญ ๆ ประกอบด้วย ใคร 
ทําอะไร เมื่อไร ที่ใหน และอย่างไร เป็นความนําของข่าว
ไปก่อน แล้วจึงค่อยขยายรายละเอียดของข้อเท็จจริง
เหล่านั้นตามลําดับความสําคัญในเน้ือหาข่าวต่อไป 

 
 

รูปที ่1 รูปแบบการเขยีนข่าวแบบพีระมิดหัวกลับ [9] 
 
    สรุปว่าข่าวที่ดีนั้นต้องมีความถูกต้องของข้อเท็จจริง 
ตรวจสอบแล้ว ต้องมีการนําเสนอข้อมูลในทุกแง่ทุกมุม
อย่างสมดุลเสมือนว่าผู้อ่านอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วย มี
ความเที่ยงตรงในเรื่องราวโดยปราศจากอคติใด ๆ โดย 
ไม่ใส่ความคิดเห็น หรือความรู้สึกส่วนตัวเข้าไปในข่าว 
ควรมีความกะทัดรัด และชัดเจน ใหม่ สด ทันต่อเหตุการณ์ 
และต้องมี 5 W 1 H จึงจะถือว่าเป็นคุณสมบัติของข่าวที่ดี 

3.5  จากส่ือส่ิงพิมพ์สู่ส่ือดิจิทัล 
     ประชิด [10] ได้ให้ความหมายของสื่อส่ิงพิมพ์ว่า 
ส่ิงพิมพ์ หมายถึง วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏขึ้นด้วย
องค์ประกอบด้านสีสัน ลวดลาย ภาพ สัญลักษณ์ 
ข้อความตัวอักษรอย่างใดอย่างหนึ่งหรือประกอบกัน 
องค์ประกอบเหล่านี้ผ่านกระบวนการพิมพ์มีแม่พิมพ์และ
น้ําหมึกพิมพ์สีดําหรือสีอื่นๆเป็นตัวกลางรับการถ่ายทอด
จากต้นแบบไปยังวัสดุรองรับการพิมพ์ โดยอาศัยแรงกด 
แรงดัน การฉายแสงให้หมึกพิมพ์ละลายเกิดปฏิกริยา
เกาะติดกับผิวหน้าวัสดุพิมพ์ เป็นแบบจําลองตาม
องค์ประกอบต้นฉบับ 
    Van [11] ได้นิยามไว้ว่า ส่ือดิจิทัล หมายถึง ส่ือใหม่
หรือส่ือมัลติมีเดีย ที่ทําให้การส่ือสารมวลชนไม่มีความ
แตกต่างระหว่างความคงที่ของสถานที่และเวลา ช่วย
จําแนกความแตกต่างระหว่างส่ือดั้งเดิมและสื่อใหม่ ใช้
เทคโนโลยีที่หนาแน่น (dense) บีบอัดสัญญาณได้ 
(compressible) จัดการได้รวดเร็ว (manipulated) และ
มีการเช่ือมต่อเป็นเครือข่าย (networkable) ก่อให้เกิด
ปฏิสัมพันธ์ (interactive) ตามลักษณะการส่ือสารสองทาง 
    สรุปว่า ส่ิงพิมพ์ หมายถึง วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่
ปรากฏขึ้นด้วยองค์ประกอบด้านสีสัน ลวดลาย ภาพ 
สัญลักษณ์ ข้อความตัวอักษร โดยผ่านกระบวนการการ
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ผลิตด้วยกรรมวิธีการจําลองต้นฉบับลงบนพื้นผิวที่มี
ความแบนราบ วัสดุประเภทกระดาษ ผ้า พลาสติก โดยมี
มิติด้านกว้างและยาว 
    และ ส่ือดิจิทัล หมายถึง ส่ือที่มีความทันสมัยโดย
นําเอาเทคโนโลยีทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้ามา
เกี่ยวข้องสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารออนไลน์ผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีการนําเสนอที่สะดวก
รวดเร็ว ประหยัดต้นทุนในการนําเสนอ 

3.6 การเปรียบเทียบนิตยสารส่ิงพิมพ์ กับ นิตยสาร
ดิจิทัล เป็นดังนี้ [12] 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบนติยสารส่ิงพิมพ์ กับ นิตยสาร
          ดิจิทัล 

สิ่งพิมพ์นิตยสาร นิตยสารดิจิทัล 
1. เนื้อหา 1. เนื้อหา 
2. รูปเล่ม 2. จออิเล็กทรอนิกส์/จอสมาร์ทโฟน 
3. การเผยแพร่บนหนังสือ 3. การส่ือสารออนไลน์/ 

   ระบบอินเทอร์เน็ต 
4. ภาพโฆษณา 4. ภาพและ/หรือเสียงภาพยนตร์   

   โฆษณา 
 
4.  วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research 
and Development) เพื่อพัฒนารูปแบบจดหมายข่าว
อิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดีย สําหรับจดหมายข่าวของ
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส โดยมีรายละเอียด
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยดังน้ี 

4.1  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีประกอบด้วย 
4.1.1 บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                        

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํานวนท้ังหมด 2,651 คน 
[13] 

4.1.2 ผู้เข้ารับบริการวิชาการของสถาบัน
นวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ปีการศึกษา 2561 
จํานวน 308 คน 

4.2  กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
4.2.1 บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ จํานวน 348 คน โดยใช้สูตรของ 
Taro Yamane [14] โดยกําหนดความเชื่อมั่นที่ 95% 
ความคาดเคลื่อน 0.05 โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
(Simple random sampling) 

4.2.2 ผู้ เข้ารับบริการวิชาการของสถาบัน
นวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ปีการศึกษา 2561 
ด้วยการลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม จํานวน 174 คน 
โดยใช้สูตรของ Taro Yamane [14] โดยกําหนดความ
เชื่อมั่นที่ 95% ความคาดเคลื่อน 0.05 โดยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย 

4.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
4.3.1 จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดีย

สําหรับจดหมายข่าวของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี
ไทย-ฝรั่งเศส บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

4.3.2 แบบประเมินคุณภาพจดหมายข่าว
อิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดีย สําหรับจดหมายข่าวของ
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส สําหรับ
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งใช้มาตราประมาณค่า (Rating Scale)                       
5 ระดับของบุญเรียง [15]  

4.3.3 แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ
ผู้เข้ารับบริการวิชาการของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี
ไทย-ฝรั่งเศส ที่มีต่อจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์แบบ
มัลติมีเดีย 

โดยแบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่ม
ตัวอย่างมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) 
ตามวิธีของ Cronbach [16] ที่ค่าความเชื่อมั่นของแบบ
ประเมินความพึงพอใจรวมทั้งฉบับเท่ากับ .976 ข้อ
คําถามทั้งหมด 38 ข้อรวมทุกด้าน แสดงให้เห็นว่าค่าของ 
Cronbach's Alpha อยู่ในระดับสูง และผลการหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของประเด็นแบบประเมิน
ความพึงพอใจ ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับข้อคําถามแบบ
ประเมินความพึงพอใจ 
ตารางท่ี 2 ค่าสัมประสิทธิแ์อลฟา Reliability Statistics   
               ด้วยวิธี Cronbach (Cronbach’s Alpha) 

Cronbach's Alpha N of Items 
.976 38 

4.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล 
4.4.1 วิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบจดหมายข่าว

อิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดีย สําหรับจดหมายข่าวของ
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ที่พัฒนาขึ้น 

_20-0293(001-230).indd   54 8/5/2563 BE   14:18



วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม  พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2562
55

 
 
ผลิตด้วยกรรมวิธีการจําลองต้นฉบับลงบนพื้นผิวที่มี
ความแบนราบ วัสดุประเภทกระดาษ ผ้า พลาสติก โดยมี
มิติด้านกว้างและยาว 
    และ ส่ือดิจิทัล หมายถึง ส่ือที่มีความทันสมัยโดย
นําเอาเทคโนโลยีทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้ามา
เกี่ยวข้องสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารออนไลน์ผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีการนําเสนอที่สะดวก
รวดเร็ว ประหยัดต้นทุนในการนําเสนอ 

3.6 การเปรียบเทียบนิตยสารส่ิงพิมพ์ กับ นิตยสาร
ดิจิทัล เป็นดังนี้ [12] 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบนติยสารส่ิงพิมพ์ กับ นิตยสาร
          ดิจิทัล 

สิ่งพิมพ์นิตยสาร นิตยสารดิจิทัล 
1. เน้ือหา 1. เน้ือหา 
2. รูปเล่ม 2. จออิเล็กทรอนิกส์/จอสมาร์ทโฟน 
3. การเผยแพร่บนหนังสือ 3. การส่ือสารออนไลน์/ 

   ระบบอินเทอร์เน็ต 
4. ภาพโฆษณา 4. ภาพและ/หรือเสียงภาพยนตร์   

   โฆษณา 
 
4.  วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research 
and Development) เพื่อพัฒนารูปแบบจดหมายข่าว
อิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดีย สําหรับจดหมายข่าวของ
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส โดยมีรายละเอียด
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยดังนี้ 

4.1  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
4.1.1 บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                        

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํานวนท้ังหมด 2,651 คน 
[13] 

4.1.2 ผู้เข้ารับบริการวิชาการของสถาบัน
นวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ปีการศึกษา 2561 
จํานวน 308 คน 

4.2  กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
4.2.1 บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ จํานวน 348 คน โดยใช้สูตรของ 
Taro Yamane [14] โดยกําหนดความเชื่อมั่นที่ 95% 
ความคาดเคลื่อน 0.05 โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
(Simple random sampling) 

4.2.2 ผู้ เข้ารับบริการวิชาการของสถาบัน
นวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ปีการศึกษา 2561 
ด้วยการลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม จํานวน 174 คน 
โดยใช้สูตรของ Taro Yamane [14] โดยกําหนดความ
เชื่อมั่นที่ 95% ความคาดเคลื่อน 0.05 โดยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย 

4.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
4.3.1 จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดีย

สําหรับจดหมายข่าวของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี
ไทย-ฝรั่งเศส บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

4.3.2 แบบประเมินคุณภาพจดหมายข่าว
อิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดีย สําหรับจดหมายข่าวของ
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส สําหรับ
ผู้เช่ียวชาญซึ่งใช้มาตราประมาณค่า (Rating Scale)                       
5 ระดับของบุญเรียง [15]  

4.3.3 แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ
ผู้เข้ารับบริการวิชาการของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี
ไทย-ฝรั่งเศส ที่มีต่อจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์แบบ
มัลติมีเดีย 

โดยแบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่ม
ตัวอย่างมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) 
ตามวิธีของ Cronbach [16] ที่ค่าความเช่ือมั่นของแบบ
ประเมินความพึงพอใจรวมทั้งฉบับเท่ากับ .976 ข้อ
คําถามทั้งหมด 38 ข้อรวมทุกด้าน แสดงให้เห็นว่าค่าของ 
Cronbach's Alpha อยู่ในระดับสูง และผลการหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของประเด็นแบบประเมิน
ความพึงพอใจ ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับข้อคําถามแบบ
ประเมินความพึงพอใจ 
ตารางท่ี 2 ค่าสัมประสิทธิแ์อลฟา Reliability Statistics   
               ด้วยวิธี Cronbach (Cronbach’s Alpha) 

Cronbach's Alpha N of Items 
.976 38 

4.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล 
4.4.1 วิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบจดหมายข่าว

อิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดีย สําหรับจดหมายข่าวของ
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ที่พัฒนาขึ้น 

 
 

4.4.2 หาคุณภาพจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์
แบบมัลติมีเดีย จากผู้เช่ียวชาญ จํานวน 8 ท่าน ซึ่งใช้
ค่าเฉล่ีย (X ) และส่วนเบ่ียงเบมาตรฐาน (S.D.) 

4.4.3 วิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินความพึง
พอใจของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า                          
พระนครเหนือ และผู้เข้ารับบริการวิชาการของสถาบัน
นวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ซึ่งใช้ค่าเฉล่ีย (X ) 
และส่วนเบ่ียงเบมาตรฐาน (S.D.) 
 
5.  สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
5.1.1 รูปแบบจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์แบบ

มัลติมีเดีย สําหรับจดหมายข่าวของสถาบันนวัตกรรม
เทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส เป็นรูปแบบจดหมายข่าวที่มี
องค์ประกอบทางด้านความเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ความเป็น
มัลติมีเดีย อินโฟกราฟิกที่มีการนําเสนอเนื้อหาด้านภาพ 
เคล่ือนไหวแบบวิดีทัศน์และเสียง รวมไปถึงการออกแบบ
ที่ง่ายต่อการใช้งาน มีการเชื่อมโยงข้อมูลแบบปฏิสัมพันธ์
กับผู้อ่านข่าว และสามารถแสดงผลบนสมาร์ทโฟน 

 
รูปที่ 2 องค์ประกอบจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ 

5.1.2  ผลการประเมินคุณภาพของจดหมาย
ข่าวอิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดีย สําหรับจดหมายข่าว
ของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ในภาพรวม
อยู่ในระดับดีมาก (X = 4.70) และผลการประเมินราย
ด้านอยู่ในระดับดีมากทุกด้าน ( X = 4.56 ถึง X = 
4.88) และหลังจากที่ ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 8 ท่านได้ศึกษา
รายละเอียดของรูปแบบจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์แบบ

มัลติมีเดีย สําหรับจดหมายข่าวของสถาบันนวัตกรรม
เทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ โดยภาพรวม เห็นว่าเป็นรูปแบบ 
ที่ดีมาก ร้อยละ 87.50 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพของจดหมายข่าว         
             อิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดยี โดยผู้เชี่ยวชาญ 
   จํานวน 8 ท่าน 

รายการประเมิน ( X ) S.D ระดับ
คุณภาพ

1. ด้านโครงสร้างของ  
   จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์  
   แบบมัลติมีเดีย 

4.75 0.44 ดีมาก 

2. ด้านเนื้อหาของจดหมาย  
   ข่าวอิเล็กทรอนิกส์แบบ  
   มัลติมีเดีย 

4.71 0.55 ดีมาก 

3. ด้านโปรแกรมการนําเสนอ 4.64 0.52 ดีมาก 
4. ด้านการออกแบบจดหมาย  
   ข่าวอิเล็กทรอนิกส์แบบ  
   มัลติมีเดีย 

4.56 0.53 ดีมาก 

5. ด้านสื่อและเทคนิคการ 
   นําเสนอ 

4.75 0.44 ดีมาก 

6. ด้านภาพประกอบ 4.73 0.45 ดีมาก 
7. หัวคอลัมน์จดหมายข่าว 4.88 0.34 ดีมาก 
8. ด้านช่องทางการสื่อสาร 4.88 0.34 ดีมาก 
9. ด้านผู้อ่านหรือผู้รับสาร 4.75 0.44 ดีมาก 

รวมระดับคะแนนเฉลี่ย 4.70 0.48 ดีมาก 

5.1.3  ผลการประเมินความพึงพอใจของ 
บุคลากรท่ีมีต่อจดหมายข่ าวอิ เ ล็กทรอนิกส์แบบ
มัลติมีเดียสําหรับจดหมายข่าวของสถาบันนวัตกรรม
เทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ในภาพรวมมีความพึงพอใจมาก                    
( X = 4.26) และความพึงพอใจรายด้าน ทุกด้าน         
มีความพึงพอใจมากเช่นเดียวกัน 
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ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร  
              ที่มตี่อจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์แบบ        
           มัลติมีเดีย 

รายการประเมิน ( X ) S.D ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ด้านโครงสร้างของจดหมาย  
   ข่าวอิเล็กทรอนิกส์แบบ    
   มัลติมีเดีย 

4.31 0.59 มาก 

2. ด้านเน้ือหาของจดหมาย  
   ข่าวอิเล็กทรอนิกส์แบบ  
   มัลติมีเดีย 

4.25 0.56 มาก 

3. ด้านการออกแบบจดหมาย  
   ข่าวอิเล็กทรอนิกส์แบบ  
   มัลติมีเดีย 

4.15 0.56 มาก 

4. ด้านรูปแบบการนําเสนอ 4.46 0.61 มาก 
5. ด้านภาพประกอบ 4.30 0.56 มาก 
6. หัวคอลัมน์จดหมายข่าว 4.38 0.60 มาก 
7. ด้านช่องทางการส่ือสาร 4.47 0.61 มาก 
8. ด้านประโยชน์และการ     
    นําไปใช้ 

4.29 0.58 มาก 

ระดับค่าเฉลี่ยรวม 4.26 0.59 มาก 

 และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ
วิชาการของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ที่มี
ต่อจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดีย ในภาพรวม
มีความพึงพอใจมาก (X = 4.31) และความพึงพอใจ 
รายด้าน ทุกด้านมีความพึงพอใจมากเช่นเดียวกัน ยกเว้น
ด้านหัวคอลัมน์ของจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์แบบ
มัลติมีเดีย ที่มีผลการประเมินสูงสุด 
ตารางท่ี 5 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เขา้รับ            
   บรกิารวิชาการ ที่มีต่อจดหมายข่าว  
   อิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมเีดีย 

รายการประเมิน ( X ) S.D ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ด้านโครงสร้างของ  
   จดหมายข่าว  

4.39 0.56 มาก 

2. ด้านเน้ือหาของจดหมายข่าว 4.35 0.57 มาก 
3. ด้านการออกแบบจดหมายข่าว 4.22 0.66 มาก 
4. ด้านรูปแบบการนําเสนอ 4.30 0.71 มาก 
5. ด้านภาพประกอบ 4.20 0.69 มาก 
6. หัวคอลัมน์จดหมายข่าว 4.51 0.63 มากที่สุด 
7. ด้านช่องทางการส่ือสาร 4.24 0.74 มาก 
8. ด้านประโยชน์และการนําไปใช้ 4.42 0.58 มาก 

ระดับค่าเฉลี่ยรวม 4.31 0.66 มาก 
  

5.2  อภิปรายผลการวิจัย 
5. 2. 1 การพัฒนารู ปแบบจดหมายข่ า ว

อิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดีย สําหรับจดหมายข่าวของ
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มีองค์ประกอบ
ดังนี้ 1) เป็นรูปแบบจดหมายข่าวที่มีองค์ประกอบทางด้าน
ความเป็นอิเล็กทรอนิกส์ 2) ความเป็นมัลติมีเดีย 3) 
อินโฟกราฟิกที่มีการนําเสนอเนื้อหาด้านภาพเคล่ือนไหว
แบบวิดีทัศน์และเสียง รวมไปถึงการออกแบบท่ีง่ายต่อ
การใช้งาน 4) มีการเช่ือมโยงข้อมูลแบบปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้อ่านข่าว และ 5) สามารถแสดงผลบนสมาร์ทโฟน ซึ่ง
สอดคล้องกับ กิดานันท์ [4] ได้กล่าวถึงส่ือประสม 
(Multimedia) ว่าเป็นส่ือประสมที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็น
ฐานในการนําเสนอสารสนเทศหรือการผลิตเพื่อเสนอ
ข้อมูลประเภทต่างๆ เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว 
ตัวอักษร และเสียงในลักษณะของส่ือหลายมิติโดยที่ผู้ใช้
มีการตอบโต้กับส่ือโดยตรง เป็นต้น ซึ่งทําให้จดหมายข่าว
อิเล็กทรอนิกส์น่าสนใจสามารถเข้าถึงได้ง่ายทันกับ
เทคโนโลยีในปัจจุบันเพยีงแค่เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
และอุปกรณ์พกพา ได้แก่ สมาร์ทโฟน ก็สามารถอ่าน
จดหมายข่าวของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-
ฝรั่งเศสได้ ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Jeffrey Scott Kissinger [17] 
ที่ ได้ทําการศึกษาโดยรวบรวมกรณีศึกษาเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ในการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์  
มือถือของนักเรียนใน Southeastern public state 
college ที่เรียนหลักสูตร introduction to sociology 
จากการวิจัยพบว่า การเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ผ่านโทรศัพท์มือถือ จะเพิ่มความสามารถและโอกาสใน
การเรียนรู ้เพิ่มการรบัรู้ความสามารถของตนเอง สามารถ
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและทําให้เกิด
ทักษะการรู้คิดด้วยตนเอง 

5.2.2 ผลการประเมินคุณภาพจดหมายข่าว
อิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดียสําหรับจดหมายข่าวของ
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ในภาพรวม 
พบว่า มี คุณภาพอยู่ ในระดับดีมาก  ( X = 4.70) 
เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า 
จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมี เดียสําหรับ
จดหมายข่าวของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย-ฝรั่งเศส 
เป็ นรู ปแบบจดหมายข่ าวที่ เ ป็ นอิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์ 
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ประกอบด้วย ความเป็นมัลติมีเดียที่มี  วีดิทัศน์ ภาพ 
เคล่ือนไหว เสียง ภาพกราฟิกส์ อินโฟกราฟิกที่มีการ
นําเสนอเนื้อหาด้านภาพกราฟิก รวมไปถึงการออกแบบที่
ง่ายต่อการใช้งาน มีการเช่ือมโยงข้อมูลแบบปฏิสัมพันธ์
กับผู้อ่านข่าว ทําให้การอ่านจดหมายข่าวน่าสนใจมาก
ยิ่งขึ้น และยังสามารถแสดงผลบนสมาร์ทโฟนได้อีกด้วย 
ทั้ งนี้ เนื่องจากในขั้นตอนการพัฒนาจดหมายข่าว
อิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดีย ผู้วิจัยได้ทําการพัฒนาส่ือ
มัลติมีเดีย ประกอบด้วยการวางแผน การเตรียม โดยมี
การกําหนดกลุ่มเป้าหมาย การรวบรวมข้อมูล ด้าน
บุคลากร ด้านงบประมาณในการสร้างสรรค์งานส่ือ
มัลติมีเดียให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด จากนั้นทํา
การผลิต ออกแบบและการสร้างโปรแกรม กําหนด
วัตถุประสงค์  ออกแบบเนื้ อหา การเขียนผังงาน 
ประกอบด้วยข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง  
วีดิทัศน์ ที่กําหนดไว้ในขั้นตอนการวางแผน จากน้ันทํา
การประเมินคุณภาพเพื่อนํามาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น และ
ขั้นตอนสุดท้ายเผยแพร่จดหมายข่าวผ่านทางระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนา
ส่ือมัลติมีเดียของเทวิน ศรีดาโครต [6] ได้ทําการวิจัย
เรื่อง ส่ือมัลติมีเดียช่วยการสืบค้นและให้บริการข้อมูล
สารสนเทศของห้องสมุด สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยได้สรุปการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ไว้ 4 
ขั้นตอนประกอบด้วย 1) ขั้นตอนการวางแผน และ
ขั้นตอนการเตรียม 2) ขั้นตอนการผลิต การออกแบบและ
การสร้างโปรแกรม 3) ขั้นตอนการประเมินและการ
ทดสอบ 4) ขั้นตอนการปรับปรุงและเผยแพร่ข้อมูล นํา
ข้อมูลมาปรับปรุงให้ทันสมัย และนํามาเผยแพร่ได้ 2 
รูปแบบ คือเผยแพร่ผ่านทางซีดี และเผยแพร่ผ่านทาง
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

5.2.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร 
และผู้ เข้ารับบริการวิชาการของสถาบันนวัตกรรม
เทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ที่มีต่อจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์
แบบมัลติมี เดีย สําหรับจดหมายข่าวของสถาบัน
นวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ทั้ง 8 ด้าน คือ ด้าน
โครงสร้างของจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดีย 
ด้านเน้ือหาของจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดีย 
ด้านการออกแบบจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์แบบ
มัลติมีเดีย ด้านรูปแบบการนําเสนอ ด้านภาพประกอบ

จดหมายข่าว ด้านหัวคอลัมน์จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์
แบบมัลติมีเดีย ด้านช่องทางการสื่อสาร และด้านประโยชน์
และการนําไปใช้ในภาพรวมบุคลากรมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก ( X = 4.26) และความพึงพอใจรายด้าน 
ทุกด้านมีความพึงพอใจมากเช่นเดียวกัน และความ 
พึงพอใจของผู้เข้ารับบริการวิชาการในภาพรวมมีความ 
พึงพอใจมาก (X = 4.31) และความพึงพอใจรายด้าน 
ทุกด้านมีความพึงพอใจมากเช่นเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัย เรื่องส่ือมัลติมีเดียช่วยการสืบค้นและให้
บริการข้อมูลสารสนเทศของห้องสมุด สํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ของเทวิน [6] พบว่า เป็นส่ือ
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพทั้งทางด้านเน้ือหา ด้านการ
นําเสนอ  ด้านภาพ/เสียงและการใช้ภาษา  ด้านการ
ออกแบบจอภาพ ทําให้นักศึกษาผู้ใช้บริการมีความ 
พึงพอใจ ในการใช้งานของส่ือมัลติมีเดียในระดับสูง ซึ่ง
สามารถนําไปช่วยให้นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูล 
สารสนเทศจากห้องสมุดได้ตามความต้องการ  
    จากการศึกษาทั้ง 2 กลุ่มตัวอย่าง พบว่า ความ 
พึงพอใจที่ มี ต่อจดหมายข่ าวอิ เ ล็กทรอนิกส์แบบ
มัลติมีเดีย มีความพึงพอใจไม่ต่างกันมากนักในแต่ละด้าน 
โดยบุคลากรมีความพึงพอใจด้านช่องทางการสื่อสาร 
มากที่สุด ได้แก่ ผ่านสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค 
ผ่านส่ือโซเชียลมีเดีย ไลน์ เฟสบุ๊ก และเว็บไซต์ของ
สถาบัน เป็นต้น แสดงให้เห็นถึงการเข้าถึงจดหมายข่าว
อิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดียของสถาบันนวัตกรรม
เทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นทันกับ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน และความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
บริการวิชาการมีความพึงพอใจด้านหัวคอลัมน์จดหมาย
ข่าวอิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดียมากที่สุด แสดงให้เห็น
ว่าข่าวสารของสถาบันมีความครอบคลุมถึงการดําเนินงาน 
น่าสนใจ และมีประโยชน์สามารถนําไปประยุกต์ในการ
ทํางานได้ 
 
6.  ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัย 

6.1  ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
6.1.1  การนําเสนอสื่อในลักษณะของมัลติมีเดีย 

ประกอบด้วย ภาพ เสียง วีดิทัศน์ ภาพกราฟิก ควรจํากัด
ในเรื่องของไฟล์ที่มีขนาดใหญ่เกินไปจะทําให้ใช้เวลาใน
การโหลดข้อมูลนานเกินไป 
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6.1.2 จะต้องพิจารณาปรับปรุงทั้ งในด้าน
เนื้อหา และการออกแบบท่ีแสดงเอกลักษณ์ของความ
เป็นสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ซึ่งเป็น
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับทวิภาคี 
(Bilateral collaboration) ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส 

6.1.3 การออกแบบการใช้งานของจดหมายข่าว
ในตําแหน่งของปุ่มหน้าหลัก (Home) ที่ใช้เพื่อกลับไปยัง
หน้าเนื้อหา (Content) ควรอยู่ที่ส่วนจบของข้อความใน
แต่ละหัวข้อ 

6.1.4 ควรพิจารณาการจัดทําจดหมายข่าวเป็น 
2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เน่ืองจากมี
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นชาวต่างชาติด้วย 

6.1.5 ควรทําการศึกษาในเรื่องช่องทางการ
เผยแพร่จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดีย ที่มี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในแต่กลุ่ม     
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งประเทศ
สมาชิกใน ASEAN 

6.2  ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
6.2.1 ควรทําการศึกษาหรือวิจัยเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์

หรือความสําเร็จของการประชาสัมพันธ์ ผ่านจดหมาย
ข่าวอิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดีย  

6.3.2 สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส 
ควรศึกษาและพัฒนารูปแบบการเสนอข่าวสารเป็น
ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษา ASEAN โดยคํานึงถึงผู้รับ
ข่าวสารทีมีวัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนวิธี คิดที่
แตกต่างกัน ของประเทศสมาชิกใน ASEAN  

6.3.3 ควรทําการพัฒนาจดหมายข่าวของ
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ผ่านโมบาย
แอพพลิเคชั่น 
 
7.  กิตติกรรมประกาศ 
    ผู้วิจัยขอขอบคุณบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ และผู้เข้ารับบริการวิชาการ
กับสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ให้ความ
อนุเคราะห์ในการตอบแบบประเมินในการเก็บข้อมูล 
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