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     บทคัดยอ 

 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษากลวิธีในการสื่อสารในภาวะวิกฤติของการเรียนการ

สอนในรายวิชา CA102 คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัย

กรุงเทพธนบุรี โดยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เนนการศึกษาเชิงลึกกับผูให

ขอมูลสำคัญ โดยใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) เปนการสัมภาษณแบบมีโครงสราง 

(Structured Interview) โดยผูวิจัยมีแนวคำถาม (Guide Line) กับผูใหขอมูลสำคัญ 7 คน โดยใช

การคัดเลือกผูใหขอมูลสำคัญ แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 จากการศึกษาพบวา 1. รูปแบบการสื่อสารในภาวะวิกฤติของการเรียนการสอน เปน

ลักษณะผสมผสานท้ังทิศทางการไหลของการสื่อสารทางเดียว (One – way Communication) และ 

การสื่อสารแบบสองทาง (Two – way Communication) อันประกอบไปดวย การสื่อสารแบบ

ระ ดับ บ น ล งล า ง  (Downward Communication) การสื่ อ ส ารระดั บ ล า ง ข้ึ น บ น  (Upward 

Communication) และการสื่อสารแบบแนวนอน หรือการสื่อสารในระดับเดียวกัน (Horizontal 

Communication or Lateral Communication) 2. วิธีการสื่อสารในภาวะวิกฤติของการเรียนการ

สอน เนนการสื่อสารดวยคำพูดมากกวาวิธีการสื่อสารแบบอ่ืนๆ เนื่องจากรวดเร็ว เขาถึงกลุมเปาหมาย

ไดทุกกลุม แตท้ังนี้ก็ไมท้ิงวิธีการสื่อสารดวยเอกสาร เพราะจะเปนหลักฐานสำคัญในการใหขอมูล

ขาวสาร และ 3. สื่อและชองทางท่ีใชในการสื่อสารในภาวะวิกฤติของการเรียนการสอน จะเปนการใช

สื่อแบบผสมท้ังสื่อดั้งเดิม อันประกอบไปดวย สื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ เปนตน และมีการใชสื่อใหม คือ 

ไลน (Line) และกูเก้ิลมีท (Google Meet) เปนตน 



(4) 

 

 

Title : CRISIS COMMUNICATIONSTRATEGIES IN A CRISIS OF TEACHING 

AND LEARNING CA 102 COMPUTER AIDED DESIGN FACULTY 

OF COMMUNICATION ARTS BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY  

 

Researcher : VARINTORN JANGROT 

Academic Year : 2020 

 

ABSTRACT 

 

 The objectives of this research were to study communication strategies the 

crisis communication style of teaching in CA 102 Computer Aided Design. The study 

found that: 1. The critical communication styles of teaching and learning It is 

characterized by a combination of the direction of flow of one-way communication and 

two-way communication styles. Including Top-down communication Down-to-top 

communication and horizontal communication 2. The critical communication method of 

teaching and learning emphasizes verbal communication rather than other 

communication methods. Because it is fast Can reach all target groups However, it does 

not abandon the document communication method. It will be important evidence in 

providing information and news. 3. Media and channels used to communicate in the 

crisis of teaching and learning Will be the use of mixed media as well as traditional 

media Including personal media, print media, etc., and the use of new media is Line and 

Google Meet, etc. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

 การศึกษาครั้งนี้จะสามารถลุลวงไปไดหากไมไดรับความรวมมือจากอาจารยผูสอนใน

รายวิชา CA 102 คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบสื่อสารอีกสองทาน คือ อาจารยณัฐวิโรจน มหายศ

และอาจารยเมธีวัฒน วัฒนศรี ซ่ึงกรุณาใหขอมูลเพ่ือประกอบการศึกษาครั้งนี้ใหสมบูรณยิ่งข้ึน ท้ังนี้

ขอขอบคุณนักศึกษารายวิชา ดังกลาวดวยทุกคนท่ีเปนสวนหนึ่งในการเรียนการสอน อีกท้ังนักศึกษา

ท้ัง 5 คนท่ีใหขอมูลอันประโยชนตอการศึกษาในครั้งนี้ 

 ผูวิจัยหวังวาการศึกษาในครั้งนี้จะปนประโยชนตอการเรียนการสอนในวิชาอ่ืน ๆ ในการ

แพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และภาวะวิกฤติอ่ืน ๆ ไปได เพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบและ

ปญหาท่ีเกิดข้ึนนการเรียนการสอนตอไปในอนาคต 
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