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ชุดวิชา 15336 การบริหารกิจการสื่อสาร 

ภาคการศึกษาที่ 1/2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

ค าน า 
 
     เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบาย
ให้งดกิจกรรมการสอนเสริมที่ต้องมีการเผชิญหน้ากับนักศึกษาทั้งหมด โดยให้สาขาวิชาที่รับผิดชอบออกแบบ
กิจกรรมทดแทนการสอนเสริมชุดวิชาที่มีการเก็บคะแนนจากการสอนเสริม 30 คะแนน คณะกรรมการปรับปรุง
ชุดวิชาการบริหารกิจการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้ก าหนดกิจกรรมทดแทนการสอนเสริมแบบเข้ม      
ชุดวิชา 15336 การบริหารกิจการสื่อสาร โดยแบ่งเป็นแบบทดสอบอัตนัย และแบบทดสอบปรนัย โดยให้
นกัศึกษาส่งแบบทดสอบภายในวันที่ 22 มกราคม 2564 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

มกราคม  2564 
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กิจกรรมทดแทนการสอนเสริมแบบเข้ม คร้ังที่ 1 

ค าชี้แจง   ขอให้นักศึกษาตอบประเด็นต่อไปนี้ โดยเขียนด้วยลายมือตัวเอง เป็นลายมือที่อ่านง่าย  
              ตอบไม่เกินข้อละ 2 หน้ากระดาษ A4 
 
ข้อ 1. นักศึกษาอธิบายสาระส าคัญอย่างละเอียดใน 4 ประเด็น ดังต่อไปนี้ ( 5 คะแนน) 
 1.1 ปรัชญาของกิจการสื่อสารทั้ง 4 กระบวนทัศน์ 
 1.2 การก ากับดูแลการประกอบกิจการสื่อสารโดยภาครัฐ องค์กรวิชาชีพ ประชาชน  

     และแบบผสมผสาน 
 1.3 แนวทางการบริหารกิจการสื่อสารภาคธุรกิจ สื่อสาธารณะ ภาคพลเมือง และชุมชน 
 1.4 การจัดการประเด็นการสื่อสาร และการบริหารการสื่อสารในภาวะวิกฤติ 
 
 
ข้อ 2. ปัจจุบันการด าเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร สื่อดิจิทัล สื่อออนไลน์ และสื่อสังคมออนไลน์ เป็น 
        สื่อที่มีบทบาทส าคัญส าหรับทุกองค์การกิจการสื่อสาร ท าให้การบริหารกิจการสื่อสารมีการปรับเปลี่ยน 
        หลากหลายรูปแบบ จริยธรรมจึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อการบริหารกิจการสื่อสารอย่างไรบ้าง และ 
        การละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณมีลักษณะอย่างไร จงอธิบายพอสังเขป ( 5 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เนื้อหากิจกรรมทดแทนการสอนเสริมแบบเข้ม 
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กิจกรรมทดแทนการสอนเสริมแบบเข้ม คร้ังที่ 2 

ค าชี้แจง   ขอให้นักศึกษาตอบประเด็นต่อไปนี้ โดยเขียนด้วยลายมือตัวเอง เป็นลายมือที่อ่านง่าย  
              ตอบไม่เกินข้อละ 2 หน้ากระดาษ A4 
 
ข้อ 3. การบริหารกิจการวิทยุกระจายเสียง เป็น กระบวนการจัดการทรัพยากรขององค์กร ได้แก่ บุคลากร  
         (man)  งบประมาณ (money) เครื่องมือ (machine) วัตถุดิบ (material) หมายถึง สถานีต้องจัดการ 
 ข้อมูลข่าวสาร รายการ การจัดการและเวลาเข้าด้วยกัน ซึ่งผู้บริหารจะเป็นผู้ใช้ทรัพยากรของสถานีให้ 
 เกิดประโยชน์สูงสุดตามนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายของสถานี ผู้บริหารจ าเป็นต้องยึดหลักการ 
 ของการบริหารสถานีอย่างไร  ( 5 คะแนน) 
 
ข้อ 4. ปัจจัยที่เก่ียวข้องในการบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์มีอะไรบ้าง จงอธิบาย   ( 5 คะแนน) 
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ภาคผนวก 
ตัวอย่างใบปะหน้าปกกิจกรรมทดแทนการสอนเสริมแบบเข้ม 

 
 

กิจกรรมทดแทนการสอนเสริมแบบเข้มชุดวิชา 15336 การบริหารกิจการสื่อสาร 

         ภาคการศึกษาที่ 1/2563 

ชื่อนักศึกษา............................................................................................................................. ... 

รหัสประจ าตัวนักศึกษา..............................................................................................................  

ที่อยู.่............................................................................................................................ ................ 

................................................................................................................................ ....................

โทรศัพท์................................................................................................... ................................... 

ข้าพเจ้าขอยอมรับการตัดสินผลคะแนนกิจกรรมจากผู้ประเมินเป็นที่สุด 

ลงชื่อ.....................................................................................  

      (.......................................................... ..........................) 
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สาขาวิชานิเทศศาสตร์       

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 
 

 

  

  

 แบบทดสอบ 

 กิจกรรมทดแทนการสอนเสริมแบบเขม้ 

15336 การบริหารกิจการสือ่สาร   

ภาคการศกึษาที่ 1/2563            
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กิจกรรมทดแทนสอนเสริมแบบเข้มชุดวิชา 15336 การบริหารกิจการสื่อสาร 
ค าชี้แจง  : แบบทดสอบฉบับนี้มีจ ำนวน  45 ข้อ  
ค าสั่ง     : จงอ่ำนค ำถำมข้ำงล่ำงนี้และเลือกค ำตอบที่ถูกที่สุดเพียงค ำตอบเดียว โดยกำกบำท 
  หน้ำหมำยเลขข้อที่ถูกที่สุด 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
1. ข้อใดจัดเป็น “โครงสร้ำงเบื้องบน” ที่ส่งผลต่อกิจกำรสื่อสำร 

1.   สถำบันที่ก ำหนดควบคุมทำงกฎหมำย 

2.   องค์กำรธุรกิจที่ด ำเนินกิจกำรสื่อสำร 

3.   องค์กำรไม่แสวงหำก ำไรที่ด ำเนินกิจกำรสื่อสำร 
4.   สถำบันกำรศึกษำท่ีผลิตบุคลำกรด้ำนกำรสื่อสำร 

5.   องค์กำรหรือสถำบันที่อ ำนวยควำมสะดวกด้ำนเทคโนโลยี 
2. ปรัชญำควำมรับผิดชอบทำงสังคม จัดได้ว่ำ อยู่ในกระบวนทัศน์ยุคใด 

1.   กระบวนทัศน์ยุคก่อนสมัยนิยม 

          2.   กระบวนทัศน์ยุคสมัยนิยม 

3. กระบวนทัศน์ยุคหลังสมัยนิยม 

4. กระบวนทัศน์ยุคหลังสมัยใหม่ 
5. กระบวนทัศน์ยุคอนำคตนิยม 

3. ปรัชญำใดท่ีเติบโตขึ้นจำกสังคมประชำธิปไตย 

1.   ปรัชญำสื่อสำรเพื่อกำรพัฒนำ 

2. ปรัชญำสื่อประชำธิปไตย 

3. ปรัชญำอิสรภำพทำงวิชำชีพในกำรสร้ำงสังคมสำรสนเทศ 

4. ปรัชญำนิเวศนิเทศ 

5. ปรัชญำอ ำนำจนิยม 

4. ขอ้ใดไม่ใช่ควำมหมำยของภูมิทัศน์สื่อในยุคสื่อหลอมรวม 
1. กำรหลอมรวมโดยกำรน ำรูปแบบของทั้งสื่อดั้งเดิมและสื่อใหม่มำหลอมรวมกัน 
2. กำรหลอมรวมของช่องทำงกำรสื่อสำรบนโครงข่ำยเดียวกัน 
3. กำรสื่อสำรผ่ำนเครือข่ำยในลักษณะที่เป็นสำธำรณะ 
4. กำรสื่อสำรที่คิดค่ำบริกำร 
5. กำรหลอมรวมของผู้ให้บริกำร เป็นกำรให้บริกำรกำรสื่อสำรแบบข้ำมสื่อ 
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5. ข้อใดคือทิศทำงกำรบริหำรสื่อยุคสื่อหลอมรวมดิจิทัลที่เรียกว่ำ “การสร้างภาวะร่วมในยุคสื่อหลอม 
   รวมดิจิทัล” 

1. กำรบริหำรงบประมำณของเจ้ำของสื่อ 
2. กำรหำองค์กรใหม่ๆ ในกำรสนับสนุน 
3. กำรบริหำรที่เน้นกำรท ำงำนร่วมมือให้พนักงำนมีส่วนร่วม 
4. กำรบริหำรที่เน้นกำรหำพันธมิตรในกำรบริหำรสื่อ 
5. กำรบริหำรที่เน้นก ำไรเป็นหลัก 

6. ข้อใดไม่ใช่หลักกำรในกำรเปลี่ยนแปลงองค์กรสื่อสู่ยุคดิจิทัล 
1. กำรปรับขนำดขององค์กรให้เล็กลง 
2. บุคลำกรต้องมีควำมสำมำรถท่ีหลำกหลำย 
3. สร้ำงกลยุทธ์ใหม่ในกำรรักษำและเพ่ิมฐำนกลุ่มเป้ำหมำย 
4. กำรปรับขนำดองค์กรให้ใหญ่ขึ้น 
5. ลดขั้นตอนกำรท ำงำนลงและใช้เทคโนโลยีให้มำกขึ้น 

7. ข้อใดเป็นประเด็นปัญหำกำรก ำกับดูแลสื่อสังคมในปัจจุบัน 
1. ข่ำวปลอม 
2. ประทุษวำจำ 
3. กำรข่มเหงออนไลน์ 
4. ถูกเฉพำะข้อ 1 และ ข้อ 2 
5. ถูกทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 

8. ข้อใดเป็นองค์กรอิสระที่ท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลกำรประกอบกิจกำรสื่อวิทยุและโทรทัศน์ 
1. กกต. 
2. กสทช. 
3. สคบ. 
4. อย. 
5. ถูกทุกข้อ 

9. ข้อใดเป็นข้อจ ำกัดด้ำนเครื่องมือและวิธีกำรประกอบกิจกำรสื่อ 
1. กำรเกิดช่องทำงใหม่ๆ ในกำรเผยแพร่รำยกำรวิทยุ โทรทัศน์ 
2. กำรมีท้ังสื่อใหม่และสื่อเดิมที่เผยแพร่ทำงช่องทำงใหม่ 
3. ควำมไม่จ ำกัดของพรมแดนพื้นที่และเวลำในกำรสื่อสำร 
4. ผู้ใช้สื่อสำมำรถผลิตเนื้อหำได้ด้วยตนเอง 
5. ถูกทุกข้อ 
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10. ข้อใดกล่ำวถึงแนวทำงกำรบริหำรกิจกำรสื่อสำรออนไลน์ภำคธุรกิจ ได้ถูกต้องที่สุด 
1. ต้องน ำธุรกิจเข้ำตลำดหุ้นเพ่ือแข่งขันกับกิจกำรสื่อสำรอ่ืน 
2. กิจกำรสื่อสำรเป็นผู้ผลิตเนื้อหำ ผู้รับสำรจึงเลือกสื่อใหญ่ที่เชื่อถือได้ 
3. ต้องรับคนจ ำนวนมำกเพ่ือท ำงำนด้ำนออนไลน์ 
4. สร้ำงระบบฐำนข้อมูล เปลี่ยนทัศนคติกำรท ำสื่อ และสร้ำงแบรนด์ให้โดดเด่น 
5. บริหำรระบบจัดจ ำหน่ำยและเผยแพร่ผ่ำนช่องทำงขนส่งคมนำคมให้ดี 

11. กำรผลิตรำยกำรแบบใดที่สอดคล้องกับหลักกำรบริหำรกิจกำรสื่อสำธำรณะ 
1. ท ำสกู๊ปข่ำวกำรชุมนุมของคนรุ่นใหม่โดยเน้นข่ำวสำรที่ถูกต้องจำกรัฐบำล 
2. ท ำข่ำวกำรชุมนุมโดยเน้นควำมหลำกหลำยและเป็นกลำงต่อคนทุกกลุ่ม 
3. ผลิตละครหลังข่ำวเพ่ือแข่งขันเรตติ้งกับช่องทีวีอื่น ๆ  
4. ผลิตรำยกำรแข่งขันร้องเพลง 
5. เน้นกำรท ำรำยกำรท่องเที่ยวเพ่ือช่วยเศรษฐกิจไทยในจังหวัดใหญ่ 

12. แนวคิดส ำคัญของกำรผลิตสื่อภำคพลเมืองตรงกับข้อใดมำกที่สุด 
1. เน้นควำมหลำกหลำยเข้ำถึงคนทุกกลุ่ม 
2. เน้นจรรยำบรรณของสื่อมวลชนและกฎหมำยตำมสื่อกระแสหลักเพ่ือควำมน่ำเชื่อถือ 
3. เน้นให้พลเมืองสำมำรถมีอำชีพได้ 
4. ไม่รับโฆษณำและเงินจำกรัฐบำล 
5. ผู้รับสำรมีส่วนร่วมในกำรผลิตสื่อ ไม่อิงหลักกำรสื่อกระแสหลัก  

13. สมำชิกมำประกอบกิจกำรร่วมกันด้วยควำมสมัครใจ ยึดหลักประชำธิปไตยในกำรด ำเนินงำน 
     กำรปันผลจำกหุ้นที่ลงนั้นก็ไม่เกินอัตรำที่ก ำหนด หำกมีผลก ำไรก็น ำไปใช้เพ่ือประโยชน์ร่วมกัน 
     หมำยถึงข้อใด 

1. กำรประกอบกำรกิจกำรสื่อสำรที่เป็นสหกรณ์ 
2. กำรประกอบกำรกิจกำรสื่อสำรที่เป็นสมำคม  
3. กำรประกอบกำรกิจกำรสื่อสำรที่เป็นมูลนิธิ  
4. กำรประกอบกำรกิจกำรสื่อสำรที่เป็นหน่วยรำชกำร   
5. กำรประกอบกำรกิจกำรสื่อสำรที่เป็นรัฐวิสำหกิจ 

14. จริยธรรม จรรยำบรรณวชิำชีพสื่อมีควำมส ำคัญ ยกเว้นข้อใด 
1. ช่วยก ำกับสติและรู้ทันโลก 
2. หลักเก้ือหนุนให้สังคมด ำเนินไปในทิศทำงที่ถูกต้อง  
3. สร้ำงควำมภำคภูมิใจในวิชำชีพ 
4. สร้ำงควำมม่ันใจและควำมน่ำเชื่อถือให้สถำบันสื่อมวลชน 
5. เป็นแบบอย่ำงให้แก่ผู้ออกกฎหมำยควบคุมสื่อ 
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15. ข้อใดไม่ใช่หลักจริยธรรมขั้นพ้ืนฐำนในกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ 

1. ข้อมูลข่ำวสำรเน้นควำมรวดเร็ว  เกินจริง  
2. สิทธิมนุษยชน สิทธิส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนตัว 
3. ควำมอิสระทำงวิชำชีพ ควำมรับผิดชอบต่อสังคม ผลกระทบต่อผู้บริโภค 
4. เคำรพในลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทำงปัญญำ 
5. ส่งเสริมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

16. กลยุทธ์กำรบริหำรองค์กำรกิจกำรสื่อสำรที่นิยมใช้คือกลยุทธ์ใด 
1. กลยุทธ์กำรบริหำรด้วยระบบกำรบริหำรงำนและประเมินผลแบบองค์รวม 
2. กลยุทธ์กำรบริหำรแบบกำรเปรียบเทียบสมรรถนะ 
3. กลยุทธ์กำรบริหำรงำนโดยยึดเป้ำหมำยและกระบวนกำรเป็นหลัก 
4. กลยุทธ์กำรบริหำรแนวใหม่ด้วยแบบจ ำลอง 8 E 
5. ถูกทุกข้อ 

17. สถำนีวิทยุกระจำยเสียงขนำดเล็ก ควรจัดองค์กรในรูปแบบใด 
1. กำรจัดองค์กรตำมหน้ำที่ 
2. กำรจัดองค์กรในรูปคณะกรรมกำร 
3. กำรจัดองค์กรตำมควำมช ำนำญและวิชำชีพ 
4. กำรจัดองค์กรตำมสำยงำนหลัก 
5. ถูกทุกข้อ 

18. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรองค์กรสื่อสำรที่เน้นกำรจัดกำรทรัพยำกร 
1. กำรวำงแผน 
2. กำรจัดองค์กำร กำรสั่งกำร 
3. กำรประสำนงำน 
4. กำรควบคุม 
5. ผลกระทบ 

19. บทบำทหน้ำที่สื่อมวลชน คือ ข้อใด 
1. บทบำทในกำรน ำเสนอ รำยงำนข่ำวสำร 
2. บทบำทในกำรถ่ำยทอดศิลปวัฒนธรรม 
3. บทบำทในกำรประสำนสัมพันธ์ส่วนต่ำงๆ ในสังคม 
4. บทบำทในกำรให้ควำมบันเทิง 
5. ถูกทุกข้อ 
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20. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยภำยในที่ส ำคัญในกำรบริหำรองค์กำรสื่อสำรมวลชน 

1. นโยบำยขององค์กำรสื่อ 
2. วัฒนธรรมองค์กำร 
3. บรรยำกำศองค์กำรสื่อ 
4. เศรษฐกิจ 
5. ถูกทุกข้อ 

21. บริษัท มีเดียสตูดิโอจ ำกัด เป็นองค์กรสื่อขนำดใด 
1. ขนำดใหญ่ 
2. ขนำดกลำง 
3. ขนำดเล็ก 
4. ขนำดผสมผสำน 
5. ขนำดอรูปนัย 

22. กิจกำรสื่อสิ่งพิมพ์ที่ด ำเนินงำนแบบเครือข่ำยมีลักษณะตรงตำมข้อใด 
1. เป็นเจ้ำของธุรกิจโรงพิมพ์ 
2. เป็นผู้ผลิตสิ่งพิมพ์หลำยหัว  
3. เป็นเจ้ำของกิจกำรร้ำนขำยหนังสือ 
4. เป็นเจ้ำของกิจกำรจัดจ ำหน่ำยสิ่งพิมพ์ 
5. ถูกทุกข้อ 

23. กำรจัดจ ำหน่ำยสิ่งพิมพ์ช่องทำงใดเป็นที่นิยมใช้กันมำกที่สุดในไทย 
1. กำรขำยให้สมำชิก 
2. กำรขำยผ่ำนอินเทอร์เน็ต 
3. กำรจัดหน่วยขำยเคลื่อนที่ 
4. กำรเปิดร้ำนขำยหนังสือเอง 
5. กำรขำยผ่ำนตัวแทนจ ำหน่ำย 

24. องค์กรสื่อในข้อใดที่ด ำเนินกิจกำรในช่องทำงสื่อออนไลน์อย่ำงเดียว 
1. ไทยรัฐ 
2. เดลินิวส ์
3. อิศรำนิวส์ 
4. มติชน 
5. ไทยโพสต์ 
 
 
 
 
 



6 

 

 
25. สถำนีวิทยุชุมชนคนเกำะเกร็ด มีรูปแบบกำรบริหำรกำรกระจำยเสียงแบบใด 

1. กำรบริหำรแบบเอกเทศ 
2. กำรบริหำรแบบเครือข่ำย 
3. กำรบริหำรแบบพันธมิตร 
4. กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม 
5. กำรบริหำรแบบรูปนัย 

26. กำรบริหำรสถำนีวิทยุกระจำยเสียง โดยใช้หลักกำรจัดกำรสมัยใหม่ คือ กิจกรรมข้อใด 
1. กำรศึกษำอัตรำควำมนิยมของรำยกำร (rating) 
2. กำรบริหำรโดยกำรเปรียบเทียบสมรรถนะ (Bench Marking) 
3. กำรวิเครำะห์ SWOT 
4. กำรส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมต้องกำรของผู้ฟังรำยกำร 
5. ถูกทุกข้อ 

27. ปัจจัยภำยในที่มีผลต่อกำรบริหำรงำนสถำนีวิทยุกระจำยเสียง คือข้อใด 
1. ผู้ฟัง 
2. เทคโนโลยี 
3. กำรก ำกับดูแล 
4. วิธีกำรบริหำรจัดกำร 
5. ถูกทุกข้อ 

28. ข้อใดคือจุดด้อยของระบบโทรทัศน์ที่ธุรกิจเอกชนให้บริกำร 
1. กำรมีช่องว่ำงระหว่ำงผุ้ผลิตกับผู้ชม 
2. กำรแทรกแซงจำกภำครัฐ 
3. กำรแทรกแซงจำกเจ้ำของสินค้ำ 
4. กำรควบคุมเนื้อหำอย่ำงเข้มงวด 
5. ถูกทุกข้อ 

29. ข้อใดเป็นปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนตำมแผนแม่บทกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำร 
     โทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555- 2559) 

1. กำรรบกวนคลื่นควำมถี่ 
2. กำรก ำกับดูแลและส่งเสริมเนื้อหำรำยกำรเชิงสร้ำงสรรค์ 
3. กำรมีคลื่นควำมถ่ีไม่เพียงพอต่อกำรจัดสรรให้แก่กิจกำรชุมชน 
4. กำรผลักดันเปลี่ยนผ่ำนกำรรับส่งสัญญำณในระบบดิจิทัลให้ครอบคลุมพ้ืนที่ 
5. ถูกทุกข้อ 
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30. พัฒนำกำรของสื่อดิจิทัลส่งผลกระทบต่อกำรบริกำรกิจกำรโทรทัศน์ ตำมข้อใด 

1. กำรเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค 
2. ธุรกิจและส่วนแบ่งกำรตลำด 
3. ผู้ประกอบกิจกำรโทรทัศน์ 
4. ถูกเฉพำะข้อ 1 และ ข้อ 2 
5. ถูกทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 

31. ข้อใดของกำรบริหำรกำรผลิตภำพยนตร์ถือเป็นช่วงก่อนกำรผลิตภำพยนตร์ 
1.  บทภำพยนตร์ 
2.  กำรถ่ำยท ำ 
3.  กำรควบคุมควำมต่อเนื่อง 
4.  กำรตัดต่อ 
5.  กำรเกลี่ยสี 

32. กำรจัดจ ำหน่ำยภำพยนตร์ไปยังพ้ืนที่ต่ำงจังหวัดของไทยมักจะต้องพ่ึงพำองค์กรใด 
1. สตูดิโอด ำเนินกำรเองไม่ต้องพ่ึงพำใคร 
2. สำยหนัง 
3. บริษัทมอสคิโต ฟิล์ม ดิสทริบิวชั่น 
4. สำยหนังเร่ 
5. ถูกทุกข้อ 

33. ข้อใดเป็นช่องทำงกำรฉำยภำพยนตร์หรือกำรน ำภำพยนตร์ไปสู่ผู้บริโภคในปัจจุบันที่เริ่มหดตัว 
     ลงอย่ำงมำก 

1.  โรงภำพยนตร์ 
2.  เทศกำลภำพยนตร์ 
3.  ระบบออนไลน์ 
4.  โทรทัศน์ 
5.  ซีดี 

34. ข้อใดกล่ำวถึงหลักกำรใช้เทคนิค Call to action เพ่ือสื่อสำรกับกลุ่มเป้ำหมำยบนสื่อออนไลน์  
      ได้ถูกต้อง 

1.  กำรให้กลุ่มเป้ำหมำยตอบสนองต่อเนื้อหำที่โพสต์ เช่น มีปุ่มให้กลุ่มเป้ำหมำยตอบว่ำ 
     ต้องกำรแชร์โพสต์นี้หรือไม่ 
2.  กำรสร้ำงเนื้อหำให้สอดคล้องกัน ในแต่ละช่องทำง เพ่ือให้ลูกค้ำสำมำรถเชื่อมต่อควำมรู้ 
    และประโยชน์ที่ได้รับได้ง่ำยขึ้น 
3.  กำรวิจำรณ์คู่แข่งในทำงลบ 
4.  กำรใช้ภำพและวิดีโอในกำรบอกเล่ำเรื่องรำว 
5.  กำรก ำหนดงบประมำณ จัดสรรงบประมำณให้ฝ่ำยที่เกี่ยวข้องอย่ำงเหมำะสม 
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35. สลัดออร์แกนิคยี่ห้อ “คุณเสริมศรี” ใช้กำรวิเครำะห์ SWOT เพ่ือนมำใช้ในกำรวำงแผนสื่อสำรกับ 
     ผู้บรโิภค พบว่ำ ผู้บริโภคปัจจุบันรักสุขภำพ นิยมสินค้ำออแกร์นิคมำกขึ้น จึงอำจส่งผลดีต่อสินค้ำ  
     เป็นกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ใข้อใด 

 1.  จุดแข็ง (Strength)  
 2.  จุดอ่อน (Weakness)  
 3.  โอกำส (Opportunity) 
 4.  อุปสรรค (Threat) 
 5.  วิกฤต (Crisis) 

36. หำกต้องกำรโฆษณำเครื่องส ำอำง “บิวตี้บิวตี้” ต้องไปขออนุญำตขอโฆษณำจำกหน่วยงำนใด 
 1.  คณะกรรมกำรตรวจพิจำรณำกำรโฆษณำทำงวิทยุและโทรทัศน์  
 2.  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) 
 3.  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)  
 4.  สมำคมโฆษณำดิจิทัล (ประเทศไทย) 

                     5.  กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย 
37. ข้อใดเป็นกำรบริหำรงำนประชำสัมพันธ์ในยุค 2.0 

1. ยุคบิ๊กดำต้ำ 
2. ยุคกำรสร้ำงประสบกำรณ์ผ่ำนสื่อดิจิทัล 
3. ยุคกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ 
4. ยุคกำรสื่อสำรแบบมีส่วนร่วม 
5. ยุคสังคมออนไลน์ 

38. กำรบริหำรกิจกำรประชำสัมพันธ์ตำมแนวคิดกำรจัดกำรสมัยใหม่ประกอบด้วยขั้นตอนใดบ้ำง 
1. กำรก ำหนดเป้ำหมำย กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ กำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย กำรก ำหนด

วิธีกำรสื่อสำร  
2. กำรวำงแผน กำรจัดองค์กำร กำรน ำและกำรควบคุม    
3. กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ กำรวำงแผน และกำรประเมินผล  
4. กำรก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติกำร กำรควบคุม 
5. กำรก ำหนดประเด็นสื่อสำร กำรสื่อสำร กำรประเมินผลกำรสื่อสำร 
6. เสนอผลกำรควบคุมเพ่ือประเมินกำรท ำงำน 

39. วิกฤตจำกน้ ำป่ำท่วมหลำยจังหวัดในภำคใต้ ท ำให้มีผู้เสียชีวิตและไร้ที่อยู่อำศัยจ ำนวนมำกจัดเป็น 
      วิกฤตแบบใด 

1. วิกฤตกำรด ำเนินกำร 
2. วิกฤตอันเป็นหำยนะ   
3. วิกฤตจำกกำรถูกโจมตี  
4. วิกฤตอันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องจริยธรรม  
5. วิกฤตจำกควำมประมำท 
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40. ข้อใดคือควำมหมำยของ “สื่อดิจิทัล” 

1. สื่อที่มีเนื้อหำแปลกใหม่  
2. สื่อในรูปแบบใหม่ที่มีกำรผสมผสำนกันระหว่ำงข้อควำม กรำฟิก เสียง วีดิทัศน์ไว้ด้วยกัน 
3. สื่อโทรทัศน ์
4. สื่อที่มีกลุ่มผู้รับสำรจ ำนวนจ ำกัด 
5. สื่อที่กลุ่มผู้รับสำรไม่สำมำรถดูผ่ำนอินเทอร์เน็ตได้ 

41. ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะที่ส ำคัญของสื่อดิจิทัล 
1. สื่อที่อำศัยช่องทำงของคอมพิวเตอร์ เป็นตัวกลำงในกำรน ำเสนอข้อมูล 
2. แพร่กระจำยได้กว้ำงขวำงและรวดเร็ว 
3. มีกำรหลอมรวมของสื่อต่ำงๆ เข้ำด้วยกัน 
4. เป็นสื่อที่มีควำมเสมือนจริง 
5. เป็นสื่อที่จ ำกัดผู้รับสำร 

42. ข้อใดคือลักษณะส ำคัญขององค์กรสื่อดิจิทัลที่อยู่ในองค์กรสื่อเดิม 
1. กำรใช้เนื้อหำจำกกำรคัดลอกในสื่ออ่ืนๆ ไปเผยแพร่ในสื่อดิจิทัล   
2. กำรใช้เนื้อหำจำกกำรสัมภำษณ์ไปเผยแพร่ในสื่อดิจิทัล   
3. กำรใช้เนื้อหำจำกหนังสือพิมพ์น ำไปเผยแพร่ในสื่อดิจิทัล   
4. กำรใช้เนื้อหำจำกสื่อเดิมในลักษณะของกำรซ้ ำเนื้อหำไปเผยแพร่ในสื่อดิจิทัล   
5. ข้อ ค และ ง ถูกต้อง 

43. กำรบริหำรกำรตลำดสื่อสังคมออนไลน์เปลี่ยนจำกกำรใช้หลัก 4P เป็นหลัก 4C ข้อใดไม่จัดอยู่ใน 
     หลัก 4C 

1. ผู้บริโภค (Consumer)  
2. รำคำหรือค่ำใช้จ่ำย (Cost)  
3. ควำมสะดวก (Convenience)  
4. กำรสื่อสำร (Communication)  
5. กำรเชื่อมต่อ (Connection)  

44. ทวิตเตอร์ (Twitter) จัดเป็นประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ข้อใด 
1. ประเภทแบ่งปัน 
2. ประเภทเผยแพร่  
3. ประเภทเวทีอภิปรำยถกเถียง      
4. ประเภทเวทีท ำงำนร่วมกัน    
5. ประเภทเชื่อมโยงเครือข่ำย 
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45. ช่วงที่เกิดกำรระบำดของเชื้อไวรัสโควิด19 เรำจะสังเกตได้ว่ำกำรใช้สื่อสังคมออนไลน์มีผลกระทบ 
     เชิงลบจำกต่อสังคมในข้อใดเพิ่มมำกขึ้น 

1. วำทะเกลียดชัง 
2. กำรระรำนทำงไซเบอร์  
3. ข่ำวลวงข่ำวปลอม  
4. เนื้อหำที่ไม่เหมำะสมหรือเป็นอันตรำย  
5. ไม่มีข้อใดถูกต้อง 
 
---------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

ขอให้นักศึกษาโชคดีในการสอบ 
 
 

 


