
       โครงการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ด้านการสื่อสารดิจิทัล  (KM) สัญจร 

 

 

การสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์ ถือเป็นกลยุทธ์ส าคัญในการผลักดันนโยบายตาม

แนวยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลส าเร็จได้เป็นอย่างดี และยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์

และสร้างการรับรู้ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อก่อให้เกิดความผูกพันต่อ

องค์กรต่อยอดไปจนถึงการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมประสิทธิภาพการท างานตามนโยบายยุทธศาสตร์ 

ซึ่งทุกท่านในที่นี้จะต้องร่วมมือรวมใจกัน มุ่งมั่นในการท างาน “ท้าทายกระบวนการ ดลบันดาลภาพฝัน 

ขยันถามไถ่ ให้ก าลังใจเป็นนิจ พูด อ่าน คิด และท าเป็นแบบอย่าง” เพื่อร่วมกันสร้างมิติใหม่ให้แม่โจ้

และ   ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสู่สังคมอย่างกว้างขวางตอ่ไป” 

 

                   การจัดสัมมนาในครั้งนี้จึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานโดยเสริมสร้าง

ประสบการณ์ และความรู้ด้านการสื่อสารดิจิทัล สร้างการรับรู้ ความเข้าใจนโยบายและแผนการ

สื่อสารองค์กร โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อส าคัญของการ

ท างานด้านสื่อสารองค์กร อาทิ “การผลิตสื่อดิจิทัล และ Design thinking เพื่อเผยแพร่ข่าวสารสัมพันธ์

ยุคองค์กรดิจิทัล”, “บุคลิกภาพและจิตวิญญาณของนักประชาสัมพันธ์ยุค 4.0”, “Creative 

Photographer” รวมถึงกิจกรรมกระบวนการถอดบทเรียนและ Workshop การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่สร้างความสัมพันธ์ให้กับทีมเครือข่ายสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัยใน

เข้มแข็งยิ่งขึ้นและพร้อมที่จะเดินหน้าไปด้วยกันเพื่อสร้างมิติใหม่แห่งการท างานประชาสัมพันธ์ของ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ในยุค4.0 

        

 

 

 

 



 การผลิตสื่อดิจิทัล และ Design thinking  

  การตลาด Marketing คือกระบวนการทั้งหมดที่จะน าส่งคุณค่าของสินค้าหรอืบริการไป

ยังลูกค้าและสังคม ซึ่งน าไปสู่ความพอใจ ก าไร ยั่งยืน 

  

 การตลาดดิจิตัล Digital Marketing  คือการโปรโมทสินค้าหรือแบรนด์ผ่านช่องทางอุปกรณ์ 

อิเล็กทรอนิคอย่าง Computer หรือ สมาร์ทโฟน โดยใช้ digital marketing channel เป็นช่องทางในการ

ส่งข้อมูล เมื่อข้อมูลถูกส่งไปแล้ว ผู้ส่งสามารถรู้ผลตอบรับได้อย่างรวดเร็ว โดยผู้รับข้อความสามารถ

เข้าถึงข้อความได้จากทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ และสามารถรู้ได้ถึงผลตอบรับจากคนอื่นๆ ที่พูดถึง

เกี่ยวกับแบรนด์เราและยิ่งเป็นเรื่องที่ไม่ดีด้วยแล้วจะยิ่งเกิดการบอกต่อพูดต่อเป็นจ านวนมากและ

ลุกลามไปอย่างรวดเร็วจึงท าให้เกิดกระแสดราม่าต่างๆ ที่ท าให้แบรนด์ได้รับผลกระทบ จึงเป็นสิ่งที่

นักการตลาดออนไลน์จะต้องคอยระวังและรับมือกับการท า digital marketing เพื่อไม่ให้เกิดกระแสด

ราม่าและมีผลกระทบกับแบรนด์สินค้า หลักการส าคัญของ digital marketing คือ การท าให้ลูกค้ามา

แสดงความคิด เห็น  มีส่ วนร่วมกับแบรนด์สินค้า เพื่อ ให้ เกิดการบอกต่อและพูดถึงแบรนด์ 

นอกจากนี้ digital marketing ยังรวมไปถึงการท า SEO SEM และการ Seeding ดังนั้นความท้าทายของ

นักการตลาดออนไลน์คือการเลือกใช้ digital marketing อย่างไรให้ได้ผล และมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

ดังนัน้เรามาท าความรูจ้ักกับ digital marketing channel ในแบบต่าง ๆ กัน 

Customer Journey หรือรูปแบบเส้นทางการตัดสินใจของผู้บริโภค ที่เปรียบเสมือนเป็น

เครื่องมือทางการตลาดตัวหนึ่ง ที่ช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถเข้าใจถึงผู้บริโภคของตัวเองได้มากขึ้น 

และช่วยใหก้ารวางแผนในการส่งสาร เพื่อกระตุน้ให้เกิดการรับรู้ และซือ้สินค้าในที่สุด 

Marketing 4.0 Customer Journey  เริ่มจากการเป็นที่รู้จัก 100 % การสนับสนุน 

บอกต่อ 3 % 

 - AWARE รู้จัก    ตัววัดผล รูจ้ักกี่คน = Reach  เคยเห็นกี่ครั้ง = Impression 

หนึ่งคนเห็นถี่แค่ไหน = Frequency   

ตัวขับเคลื่อน สิ่งที่เราซือ้ จ านวนหน้าร้านของเรา การกระจายสินค้า 

- APPEAL สนใจ  ตัววัดผล คนพูดถึง = Social Voice   การกด Reaction   Comment Inbox 

/Tag เพื่อน ตัวขับเคลื่อน  เนื้อหา วธิีการน าเสนอ  องค์ประกอบอื่น 

 



- ASK Process  กระบวนการหาข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจ 

- ACT การตัดสินใจซือ้ หลังจากการถามถึงสนิค้าแล้ว ลูกค้าพอใจ สินค้าที่ฉันตามหา 

ก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่า Act การตัดสินใจซื้อสนิค้านั่นเอง 

- Advocate  เกิดการแนะน าสินค้าจากผู้อื่น เกิดการแนะน าสินค้าจากลูกค้าไปสู่ผู้อื่น 

การบอกปากต่อปาก  

BRANDING  

1. What your brand lives for? 

2. Our Customer? 

3. Brand as person? 

บุคลิกภาพและจติวิญญาณของนักประชาสัมพันธ์ยุค 4.0 

 จติวิญญาณของนักบรกิารที่ดี SERVICE MIND  

Personality บุคลิกของผูใ้ห้บริการ (บุคลิกภายในและภายนอกรวมกัน) ได้แก่การ 

แตง่กายที่เหมาะสม สะอาดเรียบร้อย ความมีระเบียบ มีกิรยิามารยาทที่ด ีความมีสัมมาคารวะอ่อน

น้อมถ่อมตน ความมั่นใจในตนเอง ความสามารถและจิตวิทยาในการพูด (แก้ปัญหาได้)  และการเป็น

คนตรงตอ่เวลา ฯลฯ เป็นต้น 

Knowledge ความรู ้ต้องมีความรู้ทั้งสองภาค คือ 

– ความรูใ้นวิชาชีพ คอืความรู้ในวิชาชีพนัน้ๆ ตอ้งเป็นเลิศมีความรู้แบบมอือาชีพจริงๆ 

เพราะผูใ้ช้บริการคาดหวังในความรูใ้นอาชีพจากเรา (ผู้ใหบ้ริการ) 

– ความรูร้อบตัว คอืความรู้อื่นๆ รู้เพื่อจะได้เอามาช่วยเสริมในขณะที่เสนองานหรอืสนทนากับ

ผูใ้ช้บริการ 

Work Hard  ต้องท างานอย่างเอาจรงิเอาจัง ท างานด้วยความตั้งใจไม่ย่อท้อ ท างาน 

หนัก เพราะเวลาเป็นของมีค่าจงใช้เวลาของชีวติให้เกิดประโยชน์ จงจ าไว้วา่ไม่มีหนทางแห่ง

ความก้าวหน้าอันไหนที่ได้มาอย่างสบายๆ ตอ้งเหนื่อยต้องล าบากจึงจะประสบผลส าเร็จ 

Aptitude  ทัศนคตทิี่ด ีตอ้งคิดดี หรอืบางครัง้มักจะพูดว่าคิดบวกคือการ คดิบวก 



กับองค์กร กับผูบ้ริหาร กับเพื่อนรว่มงาน และที่ส าคัญคือทัศนคติที่ดีกับผูใ้ช้บริการ (ลูกค้า) จะเห็นว่า

ถ้ามีทัศนคติที่ไม่ดีกับผูใ้ช้การบริการด้วยใจจะไม่เกิด  เพราะจะกลายเป็นการเสแสร้งเปล่าๆ จึงเป็นสิ่ง

ที่ตอ้งฝึกฝนกันอย่างมากทางดา้น 

Creative Photographer 

 Speed shutter 

  สปีดชัตเตอร์ ในการถ่ายภาพนั้น หมายถึงค่าระยะเวลาการเปิดม่านชัตเตอร์ให้แสงที่

ผา่นมาจากรูรับแสงของเลนส์เข้าสู่เซ็นเซอร์ภาพ ซึ่งมหีน่วยเป็นวินาที หรอือาจจะมีความเร็วที่ต่ ากว่า

หนึ่งวินาที    ทริคง่ายๆสปีดชัตเตอร์เปรียบเสมือนประตูควบคุมปริมาณแสง (เปิดปิดเร็ว ตัวเลขสูง = 

ภาพมืด หยุดการเคลื่อนไหว) , (เปิดปิดช้า ตัวเลขน้อย = ภาพสว่าง บันทึกการเคลื่อนที่) 

  ผลของความเร็วชัตเตอร์ จากที่กล่าวไว้ ความเร็วของชัตเตอร์จะมีผลโดยตรงกับ 

“เวลา” ที่กล้องเปิดใหแ้สงผ่านเข้าสู่เซ็นเซอร์รับภาพดังนั้นแสงที่ผ่านเข้าไป หากตั้งค่าสปีดชัตเตอร์ไว้

เร็วมาก หรอืความเร็วสูงแสงจะมีระยะเวลาเข้าน้อยนั่นเอง ซึ่งกล้องจะสามารถบันทึกภาพของวัตถุที่มี

การเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ได้ และหากต้องการถ่ายภาพที่มแีสงน้อย ซึง่ตอ้งให้แสงผ่านเยอะๆ ก็ปรับ

เลือกใช้ค่าสปีดชัตเตอร์ที่ต่ าลง ท าให้แสงมเีวลาผ่านได้มากขึ้น เหมาะส าหรับภาพทิวทัศน์กลางคืน ถ่าย

พลุ หรือบันทึกภาพการเคลื่อนไหวของลายน้ า เป็นต้น  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



ค่ารูรับแสง Aperture 

 รูรับแสง หรอื ช่องรับแสง ของกล้องนัน้จะอยู่ในต าแหน่งท้ายสุดของเลนส์  ซึ่งเลนส์ถ่ายภาพ

รับแสงเข้ามาและก่อนจะไปถึงเซ็นเซอร์รับภาพนั้น ต้องผา่นรูรับแสงและม่านชัตเตอร์ก่อน การ

ถ่ายภาพนั้นอาศัยกลไกล 2 สิ่งนี้เป็นส าคัญ สิ่งแรก รูรับแสง แสงจากวัตถุที่ผา่นมาจากเลนส์นั้น เข้ามา

ตามเลนส์ที่เราเลือกใช้ เราสามารถก าหนดปริมาณของแสง ที่จะเข้าสู่เซ็นเซอร์ได้ โดยการปรับเปลี่ยน

ขนาดของรูรับแสง ซึ่งสว่นใหญ่เราจะใช้สัญลักษณ์ Aหรอื F หลังจากที่แสงผ่านจากรูรับแสงไปแล้ว ก็

จะเจอม่านชัตเตอร์ที่คอยคุมเวลาน าเข้าของแสงอีกครั้ง เมื่อแสงผ่านเข้าไปแล้วจะถูกบันทึกลงไปบน

เซ็นเซอร์รับภาพและแปลงข้อมูลเป็นไฟล์ภาพดิจิตัล และส่งข้อมูลไปหนว่ยความจ า ค่ารูรับแสงจะเพิ่ม

หรอืลดนั้นควบคุมด้วย ไดอะเฟรม ลักษณะเป็นแผ่นโลหะซ้อนกัน 5-15 แผ่นโดยจะบีบเข้าหากันเพื่อ

ลดขนาดรูร้ับแสง หรือขยายออก เพื่อเพิ่มขนาดของรูรับแสง ซึ่งรูรับแสงนัน้จะมีค่าที่ใชเ้รียกเป็น

มาตรฐานส าหรับค่าของรูรับแสงแบบต่างๆเราเรียกว่า สตอป(Stop) เอฟสตอป(F Stop) มคี่าที่ปรับได้

ตั้งแต ่0.3/0.5/0.7/1.0 ค่าเหล่านีจ้ะเปลี่ยนแปลงได้และขึ้นอยู่ชนิดของกล้องและชนิดของเลนส์แต่ละ

แบบ 

 

 

ค่าความไวแสง ISO 

   จากที่เรยีนรู้เรื่องค่าของสปีดชัตเตอร์และค่าของรูรับแสงและความสัมพันธ์ของการ

ท างานของทั้ง 2 อย่างแล้ว เมื่อแสงผา่นลงไปบนเซ็นเซอร์นัน้ จะมีค่าอีกค่าหนึ่งที่มีผลตอ่ปริมาณแสง

นั้นคอื ค่าความไวแสง ค่านี้จะเรียกด้วยตัวย่อวา่ ISO  ค่านีม้ีความส าคัญคือจะท าให้เซ็นเซอร์รับภาพมี

ความไวต่อแสงมากยิ่งขึน้ หมายถึงหากปริมาณแสงเท่าเดิม เราเพิ่มความไวแสงมากขึน้มคี่าเท่ากับ

ปริมาณแสงที่เพิ่มมากขึ้นด้วย ค่า ISO มีหน่วยวัดเป็นสตอปด้วยเช่นกัน 


