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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกด้วยส่ือหลายมิติด้วย
รูปแบบ Website และ รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ iBooks Author 2.เพื่อประเมินรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกด้วยส่ือหลายมิติรูปแบบ Website และ รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ 
iBooks Author 3.เพื่อประเมินคุณภาพส่ือหลายมิติเพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกรูปแบบ Website และ 
รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ iBooks Author 4.เพื่อศึกษาความพึงพอใจหลังชมส่ือหลายมิติในการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกรูปแบบ Website และ รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ iBooks Author                                            
 การด าเนินงานในการทดลองโดยพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกด้วยส่ือหลายมิติ 
ประเมินหาความเหมาะสมในการน ารูปแบบการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกด้วยส่ือหลายมิติไปใช้ โดยอาจารย์
ผู้สอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จ านวน 4 ท่าน ผลิตส่ือเพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและ
ประเมินคุณภาพส่ือโดยผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ปรับปรุงแก้ไข และน าไปวัดความพึงพอใจของผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วน
เสียหลังชมส่ือหลายมิติในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก จ านวน 100 คน 

 ผลการด าเนินงาน ได้ก าหนดรูปแบบการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกด้วยส่ือหลายมิติ ให้มี
ลักษณะเชิงรุก คือ Hyperlink , Access , Content และ One Stop Service จากผลการประเมินความเหมาะสม
ในการน ารูปแบบการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกด้วยส่ือหลายมิติไปใช้ โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุดเท่ากับ 
4.62 และน าไปประเมินคุณภาพของส่ือการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกด้วยส่ือหลายมิติ ซึ่งผลการประเมินส่ือมี
ระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.81 วัดความพึงพอใจหลังชมส่ือหลายมิติในการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก พบว่าส่ือรูปแบบเว็บไซต์มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.32  
ส่วนส่ือรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ iBooks Author มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.31 
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Abstract 
 

This research aimed to 1) develop model of hyper media for proactive public relation on 
website and electronic book by iBooks Author 2) to evaluate the efficiency of the model of hyper 
media 3) to study the audience’s satisfaction of the hyper media on website and electronic book. 

The method of this study used the evaluation from to evaluate the development model 
of hyper media by the 4 experts and the hyper media website and electronic book by 5 experts. 
The satisfaction of the 100 audiences were sampling and measured. 

The result found that the model of hyper media were most suitable for the average score 
(  ) = 4.62. The efficiency of the model of hyper media were most efficiency of the average score 
(  ) = 4.81. The audiences satisfaction of the website the average score (  ) = 4.32 and the electronic 
book      is 4.31 which mean very good. 
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