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บทคัดยอ 

  กิจกรรม OAR Star Audition ไดจัดข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือคัดเลือกนักศึกษามารวมเปนนักแสดงใน

ภาพยนตรสั้นประชาสัมพันธสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในกิจกรรมน้ีมีนักศึกษาเขารวมกิจกรรมท้ังสิ้น 32 

คน สํานักวิทยบริการไดคัดเลือกผูเขารวมกิจกรรมเหลือเพียง 12 คน เพ่ือรับบทนักศึกษาคณะตาง ๆ จํานวน 10 คณะ 1 

วิทยาลัย และพิธีกรหลัก 1 คน ซึ่งจากกิจกรรมดังกลาวทําใหสํานักวิทยบริการมีนักแสดงเพ่ือจัดทําภาพยนตรสั้นแนะนําสํานัก

วิทยบริการไดท้ังหมด 2 เรื่อง  รวมท้ังไดประโยชนในดานการประชาสัมพันธผานทางสื่อสังคมออนไลนตาง ๆของผูเขารวม

กิจกรรมดวย  จากการสํารวจความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม ท้ัง 32 คน พบวาผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจดาน

รูปแบบการจัดกิจกรรม ในระดับดีมาก  ดานระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ในระดับดีมาก ดานประโยชนจากการเขารวม

กิจกรรมในระดับ ดีมาก และมีความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดกิจกรรมในระดับดีมาก เชนกัน 

คําสําคัญ : การประชาสัมพันธหอสมุด, ภาพยนตรสั้น, นักแสดง 

 

Abstract 

  The OAR Star Audition activity was organized with the aim of recruiting students to be 

actors in a short film for public relations at the Academic Resource Center. Ubon Ratchathani University. In 

this activity, a total of 32 students participated in the activity. The Academic Resource Center selected only 

12 participants to be the actors for students of 10 faculties, 1 college, and 1 main MC.  There are actors to 

produce 2 short films for public relation of the Academic Resource Center as well as benefiting in public 

relations through various social media of the participants social network. From the satisfaction survey of all 

32 participants, it was found that the participants were satisfied with the form of activities at a very good 

level, in terms of the duration of the activities at a very good level. They participated in activities at a very 

good level and were satisfied with the overall level of the activities at a very good level as well. 
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บทนํา 

 ไพโรจน กุลละวณิชย (2551 : น.2)  ไดกลาวถึงการประชาสัมพันธของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

ไววา การประชาสัมพันธเปนกิจกรรมสงเสริมการใชหองสมุดอีกรูปแบบหน่ึงท่ีมีความสําคัญตอหองสมุดมหาวิทยาลัยเปนอยาง

มาก เน่ืองจากเปนการติดตอสื่อสารถายทอดเรื่องราว ขาวสาร ท่ีเปนขอเท็จจริงและขอคิดเห็น โดยมีการวางแผน กําหนด



วัตถุประสงค และดําเนินการบอกกลาวใหทราบ เพ่ือช้ีแจงใหเขาใจถูกตอง เปนการรักษาและสรางเสริมความสัมพันธท่ีดี 

ตลอดจนการสรางช่ือเสียงและภาพลักษณท่ีดี นําไปสูการสนับสนุนและการไดรับความรวมมือ หัวใจสําคัญของการ

ประชาสัมพันธอยูท่ีการสรางศรัทธา การยอมรับและสรางภาพลักษณท่ีดีใหเกิดข้ึนในหนวยงาน  

 บานช่ืน ทองพันช่ัง (2534 : น. 3) ไดกลาวไววา งานประชาสัมพันธหองสมุดน้ัน ยอมตองอาศัยสื่อ เปน

เครื่องมือชวยใหการประชาสัมพันธหองสมุดบรรลุผล ท้ังน้ีเพราะสื่อประชาสัมพันธของหองสมุดมีมากมาย ท้ังสื่อท่ีไมตองเสีย

คาใชจายในการดําเนินงาน จนถึงสื่อท่ีตองใชเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาชวยเหลือและมีการลงทุนสูง 

 ชาริณี สุวรรณภาษิต (2542) (น. 46) ไดกลาวไววา สื่อท่ีเหมาะสมตองานประชาสัมพันธ ยอมสงผลในทาง

ปฏิบัติ สิ่งสําคัญในการประชาสัมพันธ คือ ทําใหองคกรไดเปนท่ีรูจักแกประชาชนท่ัวไป ดังน้ันการใชสื่อเพ่ือดึงดูดความสนใจ 

หรือเปนชองทางท่ีนําเสนอขอมูลขาวสารเพ่ือสรางความตื่นตัว และความเช่ือถือ ใหประชาชนเกิดภาพลักษณท่ีดี การใหขอมูล

ขาวสารผานสื่อตาง ๆ ไมวาจะเปนการจัดกิจกรรมพิเศษ การเผยแพรผานสื่อมวลชนตาง ๆ นับไดวาเปนการสราง โอกาส

ทางดานการประชาสัมพันธใหประชาชนยอมรับ เช่ือถือในตัวองคกรสถาบัน นักประชาสัมพันธจึงควรหาวิธีการในการใชสื่อ

สงเสริมและเผยแพรงานขององคกรหรือสถาบันของตนเพ่ือใหเกิดผลในการปฏิบัติไดมากท่ีสุด 

 สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดมีการปรับปรุงวิดีทัศนแนะนําสํานักวิทยบริการในทุก

ปงบประมาณ เพ่ือใหขอมูลท่ีปรากฏมีความทันสมัยและทันตอเหตุการณ โดยในปน้ี คณะกรรมการบริหารไดมีมติเห็นชอบใน

การจัดทําภาพยนตรสั้นในแนว Advertisement เพ่ือใชเปนสื่อประชาสัมพันธสํานักวิทยบริการและไดมีการเสนอโครงการเขา

สูการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการครั้งท่ี  7/64 วันท่ี 21 มิถุนายน 2564 โดยรอง

ผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรยีนรู ในภาพยนตรสั้นเรื่องน้ี จะมีนักแสดงหลักเปนชาย 1 คน หญิง 1 คน และ

นักแสดงสมทบอีก 11 คน โดยจะรับบทบาทเปนตัวแทนของนักศึกษาของแตละคณะโดยท่ีนักแสดงไมจําเปนตองสังกัดคณะ

น้ันจริง ๆ และตองสวมบทบาทใหตรงกับบุคลิกของนักศึกษาคณะท่ีตนเองรับบทบาทใหดีท่ีสุด 

 

วัตถุประสงค 

 การจัดกิจแกรรมคัดเลือกนักแสดงภาพยนตรสั้นประชาสัมพันธสํานักวิทยบริการมีวัตถุประสงคหลักคือ

การคัดเลือกนักแสดงเพ่ือมารวมแสดงในภาพยนตรสั้นประชาสัมพันธสํานักวิทยบริการจะจัดทําข้ึนในปงบประมาณ 2564 น้ี 

เพ่ือเปน   การสรางโอกาสในการแสดงศักยภาพใหกับนักศึกษา ท้ังทางดานความสามารถในการแสดง ความกลาแสดงออก อีก

ท้ังทักษะในการทํางานรวมกันเปนทีมตามคานิยมของมหาวิทยาลัยอุบราชธานี โดยมีวัตถุประสงครองคือ การสรางกระแส

ความนิยมใหกับภาพยนตรสั้นเรื่องน้ี ตั้งแตการรับสมัครนักศึกษาเพ่ือเขารวมคัดเลือกเปนนักแสดงในภาพยนตรเรื่องน้ี 

 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 

 เริ่มจาการเขียนโครงการและประชาสัมพันธโครงการตามสื่อตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับนักศึกษา เชน แฟนเพจ

นักศึกษา ม.อุบล 2561 กันเกราชอท่ี 31 แฟนเพจนักศึกษา ม.อุบล 2562 กันเกราชอท่ี 32 แฟนเพจนักศึกษา ม.อุบล 2563 

กันเกราชอท่ี 33 แฟนเพจนักศึกษา ม.อุบล 2564 กันเกราชอท่ี 34 ขอความรวมมือในการประชาสัมพันธโดยสโมสรนักศึกษา



และหองสมุดคณะทุกคณะ โดยใหผูสนใจสมัครกรอกขอมูลและสงภาพถายของผูสมัครเขามาทางแบบฟอรมออนไลน โดยมี

ผูสนใจเขารวมรับการคัดเลือกท้ังสิ้น 36 คน คณะกรรมการจึงไดแบงการคัดเลือกออกเปน 2 วัน เพ่ือใหผูสมัครทุกคนไดมี

โอกาสแสดงความสามารถของแตละคนไดเต็มท่ี โดยทีมงานจะนัดหมายผูเขาสมัครใหเขามารับการคัดเลือกตามเวลาท่ี

กําหนดใหผูเขารับการคัดเลือกแตละคนเขามารับการคัดเลือกและใหเวลาหางกันคนละ 30 นาที เพ่ือหลีกเลี่ยงการรวมกลุมกัน

เกินกวามาตรการปองกันการแพรระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ท่ีทางมหาวิทยาลัยอุบราชธานีประกาศกําหนด  

 ในการคัดเลือก ผูเขารับการคดัเลอืกทุกคนจะตองแสดงความสามารถของตนเองทีละคน มีเวลาในการ

แสดงความสามารถประมาณคนละ 15 นาที ผูเขารับการคดัเลือกจะตองปฏิบัตติามลําดับข้ันตอนท่ีไดแจงใหทราบลวงหนา

ผานทางอีเมล ดังน้ี 

1. แนะนําตัวเองเพ่ือใหกรรมการรูจักและใหคะแนนหรือแสดงความคดิเห็นไดอยางถูกตอง 

2. กรรมการพูดคุยซักถามขอมูลเพ่ิมเติมจากผูเขารับการคัดเลือก 

3. แสดงความสามารถท่ีเตรียมมา  

4. แสดงบทบาทตามบทของนักศึกษาคณะท่ีตนเองเลือกและแจงคณะกรรมการมาลวงหนาหรือบทอ่ืน 

ๆ ท่ีสนใจ เชน ผูแสดงหลัก พิธีกร เปนตน 

5. แสดงทาทางเพ่ือถายภาพน่ิงเพ่ือใชเก็บไวทําเปนรูปโปรไฟลในการประชาสัมพันธภาพยนตรเรื่องน้ี 

  ในการคัดเลือกนักแสดงใชกรรมการ 5 คนท่ีมาจากผูปฏิบัติงานในหนาท่ีตาง ๆ ของกองถายทําภาพยนตร

เรื่องน้ี ไดแก Exclusive Producer  ผูกํากับ ตากลอง ผูจัดการ และผูประสานงานกองถาย โดยใชเกณฑการตัดสิน ไดแก 

บุคลิกภาพ การสื่อสาร ความกลาแสดงออก ทักษะทางการแสดงและการแตงกาย 

  การตัดสินคัดเลือกผูผานการคัดเลือกเปนสิ่งท่ีทําใหกรรมการตองทํางานหนักและเครียดกับการตัดสินใจใน

ครั้งน้ีเปนอยางยิ่ง โดยเริ่มจากการรวบรวมคะแนนของคณะกรรมการทุกคน แลวเรียงลําดับจากผูไดคะแนนจากนอยไปหามาก 

แตทีมงานไมไดใชเพียงคะแนนในสวนน้ีในการตัดสินคัดเลือกผูท่ีจะไดเขาเปนนักแสดง คะแนนท่ีไดเปนเพียงตัวช้ีวัดตัวหน่ึง

เทาน้ัน เพราะ ผูเขารับการคัดเลือกแตละคนไมไดมีคะแนนท่ีโดดเดนหางกันมากนัก ทางทีมงานจึงตัดสินใจวาจะตองตั้งเกณฑ

ในการคัดเลือกเพ่ิมเติม ซึ่งไดแก  

  ความนิยม โดยใชจํานวนการ”ถูกใจ” จํานวน”แบงปน”ของรูปถายผูเขาแขงขันทุกคนท่ีทางทีมงาน

บันทึกภาพขณะท่ีทําการคัดเลอืกและไวใชนําไปเผยแพรผานสื่อสังคมออนไลนเพ่ือประชาสัมพันธกิจกรรม โดยไมไดมีการแจง

วาจะใชจํานวนการ “ถูกใจ” และ จํานวนการ “แบงปน” มาเปนเกณฑในการคัดเลือกลวงหนาแตอยางใด 

  ความเหมาะสมกับบทบาท ทีมงานไดนําภาพของผูเขารับการคัดเลือกแตละคนมาดูทีละภาพทีละคน 

พรอมใหความเห็นรวมกันวาคนน้ีมีบุคลิกท่ีเหมาะสมกับบทบาทท่ีตนเองเลือกมาเพ่ือคัดเลือกหรือไม หรือเหมาะสมกับบทบาท

ของนักศึกษาคณะใด โดยไลเรียงกันไปทีละคณะ ดูวาผูเขารับการคัดเลือกคนใดท่ีเขามารับการคัดเลือก โดยใชบทบาทของ

คณะน้ี และมีผูเขาประกวดคนอ่ืนท่ีเหมาะสมกับบทน้ีมากกวาหรือไมและใชการตัดสินดวยเสียงขางมากเมื่อมีความเห็นท่ีไม

ตรงกัน  



 การประกาศผลการคัดเลือกประกาศผานทางแฟนเพจของสํานักวิทยบริการท่ีช่ือวา UBU Library และใหผูผานการ

คัดเลือกรายงานตัวและเพ่ิมช่ือตนเองเขามาในกลุมไลนท่ีช่ือวา OAR Short film เพ่ือใชเปนการประสานงานระหวางทีมงาน

ในการถายทําภาพยนตรสั้นเรื่องน้ี 

 

รูปท่ี 1 แสดงการประกาศผลการคัดเลือกนักแสดงในโครงการ OAR Star Audition 

ผลการดําเนินการ อภิปรายผล  

 จากการรับสมัครผูเขารวมกิจกรรมจํานวน 36 คน ทางทีมงานไดคัดเลือกนักแสดงไดท้ังหมด 12 คน เปน

ตัวแทนของนักศึกษา 10 คณะ 1 วิทยาลัย และ พิธีการหลัก 1 คน ดังรายช่ือตอไปน้ี 

01.ชวนากร กานา   รับบท นักศึกษาคณะศิลปศาสตร 

02.เจนนิสา โควไพโรจน  รับบท นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร 

03.ปณิดา ตนสวรรค  รับบท นักศึกษาคณะบริหารศาสตร 

04.รัฐนันท ขาวมีสี   รับบท นักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

05.พัชรณัน ปกปอง  รับบท นักศึกษาคณะศิลปะประยกุตและสถาปตยกรรมศาสตร 

06.วรุตม สุวรรณกูฏ  รับบท นักศึกษาคณะรัฐศาสตร 

07.สายฝน มาลาสิทธ์ิ  รับบท นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร 

08.ศศิประภา รวมรักษ  รับบท นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร 

09.ชาคริต ชินโชติ   รับบท นักศึกษาคณะนิติศาสตร 

10.เอกภพ ศรีสวัสดิ์  รับบท นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร 

11.จักรรินทร ยาผัด  รับบท นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร 

12.อภิญญา รุงเรือง  รับบท พิธีกร 

 นอกจากน้ียังมีการประเมินความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมโดยผูเขารวมกิจกรรมจากจํานวน 36 คน มี

ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 88.89 ของผูเขารวมกิจกรรมท้ังหมด โดยสรุปผลการพึงพอใจใน 3 หัวขอ 



ไดผลสรุปดังน้ี ดานรูปแบบการจัดกิจกรรม ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับดีมาก จํานวน 21 คน ในระดับดี 

จํานวน 11 คน ระดับปานกลาง นอย และนอยท่ีสุดหรือตองปรับปรุง ไมมีผูตอบ คิดเปนคาเฉลี่ย 4.66 หรือรอยละ 93.13 อยู

ในระดับดีมาก ดานระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับดีมากจํานวน 29 คน ระดับดี 

จํานวน 3 คน ระดับปานกลาง นอย และนอยท่ีสุดหรือตองปรับปรุง ไมมีผูตอบ คิดเปนคาเฉลี่ย 4.91 หรือรอยละ 98.15 อยู

ในระดับดีมาก และดานประโยชนจากการเขารวมกิจกรรม ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดบัดีมาก จํานวน 32 คน 

ระดับ ดี  ปานกลาง  นอย  และนอยท่ีสุด ไมมีผูตอบ คิดเปนคาเฉลี่ย 5.00 หรือรอยละ  100 ในระดับดีมาก ในภาพรวมของ

การจัดกิจกรรม คาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูท่ี 4.85 หรือรอยละ 97.09 อยูในระดับดีมาก เชนกัน 

 

สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนาํไปใชประโยชน 

  จากการจัดกิจกรรม OAR Star audition ทําใหทางสํานักวิทยบริการไดนักศึกษามาเปนนักแสดง รับบทใน

ภาพยนตรสั้นแนะนําสํานักวิทยบริการ โดยคัดเลือกจากผูเขารวมกิจกรรมท้ังหมดจํานวน 32 คน  ใหเหลือนักแสดงจํานวน 12 

คน แบงเปนนักศึกษาของคณะตาง ๆ 10 คณะ 1 วิทยาลัย  และ 1 พิธีกรหลัก จาการจัดกิจกรรมดังกลาวมีความพึงพอใจใน

การจัดกิจกรรมในภาพรวมอยูท่ี 4.85 หรือรอยละ 97.09 อยูในระดับดีมาก โดยมีขอเสนอแนะจากการเขารวมกิจกรรมดังน้ี 

  1. ใหเวลาในการแสดงความสามารถนอยเกินไป 

  2. ควรใหมีการใชบทท่ีตรงกับคณะของตนเองในการคัดเลือก 

  3. ควรมีกิจกรรมรูปแบบน้ีบอย ๆ เพ่ือใหนักศึกษาไดมีเวทีในการแสดงความสามารถและสรางโอกาสการ

เรียนรูนอกหองเรียน 

  4. กรรมการควรมีการใหคําแนะนําเพ่ือการพัฒนาศักยภาพของผูเขาประกวด 

  ประโยชนจากการจัดกิจกรรมดังกลาว ทําใหสํานักวิทยบริการไดนักแสดงมารวมในการผลิตภาพยนตรสั้น

เพ่ือประชาสัมพันธสํานักวิทยบริการ โดยสํานักวิทยบริการไดวางแผนในการผลิตภาพยนตรสั้นจํานวนสอง เรื่อง หน่ึงเรื่องจะ

เปนภาพยนตรสั้นในแนว advertisement และ อีกหน่ึงเรื่องจะเปนภาพยนตรในแนวสยองขวัญ นอกจากการไดภาพยนตร

เพ่ือการประชาสัมพันธสํานักวิทยบริการท้ังสองเรื่องแลว ทางสํานักวิทยบริการยังไดประโยชนจากกิจกรรมน้ีดวยการสราง

กิจกรรมท่ีมีการนําผูมีสวนไดเสียซึ่งหมายถึงนักศึกษามารวมในการจัดกิจกรรมกับสํานักวิทยบริการ รวมถึงประโยชนในแง

การตลาดจากประชาคมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผานสื่อสังคมออนไลนสวนตัวของนักศึกษาผูเขารวมกิจกรรมท้ัง 32 คนใน

ครั้งน้ี รวมท้ังจากการประชาสัมพันธผานสื่อสงัคมออนไลนตาง ๆ ของสํานักวิทยบริการตลอดการทํากิจกรรม  ภาพยนตรท้ัง

สองเรื่องไดรับการกลาวถึงอยางทวมทน และมีการสอบถามเขามาถึงกําหนดการเผยแพรภาพยนตรสั้นท้ังสองเรื่องน้ีเขาเปน

จํานวนมาก ทางสํานักวิทยบริการ จึงไดมีกําหนดฉายภาพยนตรสั้นเรื่อง “เจอด”ี ซึ่งเปนภาพยนตรสั้นแนวสยองขวัญฝมือการ

ผลิตของสํานักวิทยบริการรวมกับนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปนเรื่องแรก  ในวัน

ฮาโลวีนปน้ี หรือ 31 ตุลาคม 2564  
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