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บทคัดย่อ 
 

  การศึกษาเรื่อง “การผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในยุคความเปลี่ยนแปลงที่    
ท้าทายของกรมประชาสัมพันธ์” เพ่ือศึกษาการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันที่ท้าทายต่อการด าเนินการผลิตและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ รวมทั้งเพ่ือศึกษาแนวทางการด าเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง ผลการศึกษาพบว่า  
  1. การผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ ประชาชนผู้รับข่าว 
สารและผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์ มีความเห็นตรงกัน ต้องการให้กรมประชาสัมพันธ์ผลิตและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้มีความน่าสนใจให้มากขึ้น เพ่ือดึงดูดความสนใจของประชาชนผู้รับข่าวสาร 
จากเกณฑ์ด้านเนื้อหา ด้านรูปแบบการน าเสนอ และด้านสื่อที่เป็นช่องทางการเผยแพร่  

  2. สภาพการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรม
ประชาสัมพันธ์ พบว่า ปัจจัยด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งปัจจัยด้าน
เทคโนโลยี ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรม
ประชาสัมพันธ์ ที่มีความท้าทาย ต้องด าเนินการเพ่ือให้สามารถแข่งขันกับสื่ออ่ืนๆที่มีอยู่มากมายและ
มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงในการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร 
  3. การบริหารจัดการภายในองค์การของกรมประชาสัมพันธ์จากการวิจัยเชิงคุณภาพ 
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เป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผู้บริหารและนักวิชาการของกรมประชาสัมพันธ์ พบว่า การบริหาร
จัดการภายในองค์การของกรมประชาสัมพันธ์ ส่งผลต่อการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรม
ประชาสัมพันธ์ คือ โครงสร้างองค์กรที่เป็นระบบราชการ กฎ ระเบียบของทางราชการ นโยบายของ
องค์กร นโยบายด้านกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคล ค่าตอบแทน เงินรางวัล และงบประมาณ 
ส่งผลให้ข้อมูลข่าวสารที่กรมประชาสัมพันธ์ผลิตและเผยแพร่ ยังขาดความน่าสนใจ ไม่ดึงดูดใจผู้รับ
สาร ทั้งด้านเนื้อหา รูปแบบการน าเสนอ และสื่อที่เป็นช่องทางการเผยแพร่  
 4. กรมประชาสัมพันธ์เป็นองค์การที่เป็นระบบราชการ 100% ควรมีการก าหนด 
กลยุทธ์เป็นตัวตั้งก าหนดทิศทางการพัฒนาองค์การ เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนากรมประชาสัมพันธ์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ปี 2560 
– 2564 ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาเป็นเศรษฐกิจดิจิตอล และน าไอทีเข้ามาใช้ในการพัฒนาประเทศ
ในด้านต่างๆ และเพ่ือเป็นการรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต กรมประชาสัมพันธ์ ควรท าการศึกษา
เป็นทางเลือก เพ่ือให้องค์การมีความคล่องตัวในการท างาน โดยการศึกษารูปแบบหน่วยงานของรัฐที่
ให้บริการสาธารณะ ซึ่งรูปแบบของหน่วยงานที่ควรน ามาศึกษา ได้แก่ 1) องค์การมหาชน 2) หน่วย
บริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery  Unit : SDU) เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะส าหรับกรม
ประชาสัมพันธ์ ในการศึกษาวิจัยความเหมาะสมและความเป็นไปได้ เพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มี
ความท้าทายของกรมประชาสัมพันธ์ต่อไป 
 
ค าส าคัญ : การผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร,กรมประชาสัมพันธ์  
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ABSTRACT 
 
  The study of “The  Production and Dissemination of Information on 
The Challenge of Changing the Public Relations Department.”The purposes of this 
study were: 1) to study the production and dissemination of the PublicRelations 
Department,2) to study the changes in today's challenging to carry out the 
production anddissemination of the Public Relations Department and 3)to study the 
operation waysof the Public RelationsDepartment.  
  The study findings were as follow:  
  1. The subscribers and the executive of the Public Relations 
Department need the attractive information dissemination that is composed with the 
aspect of content, presentation format and vary media distribution channel. 
  2. The politic, economic, social, cultural and technology were the 
factors that affected on the production and dissemination of the Public Relations 
Department. Especially, the technology factorthat has changed rapidly. So the 
challenges of production and dissemination of the Public RelationsDepartment have 
to be processed in order to compete with other media that are fiercely competing 
witheach other in presenting information nowadays. 
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        3. The strategies of the Public Relations Department must be accorded 
to the goals of the National Strategic Plan for the years 2560-2564 that is to develop 
the digital economic by using the IT. Besides this, the Public Relations Department 
should study and apply the service management of the Service Delivery Unit/SDU to 
operate the department. 
 
Keywords : The Production and Dissemination of Information, Public Relations 
Department  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การจัดท ารายงานโครงการเฉพาะบุคคลนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ และช่วยเหลือสนับสนุนจากท่าน
อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้บริหารรวมทั้งนักวิชาการ
ของกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งผู้จัดท าของแสดงความขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 รองศาสตราจารย์ ดร. ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ ในฐานะประธานกรรมการสอบการจัดท า
รายงานโครงการเฉพาะบุคคล ศาสตราจารย์ ดร. อัมพร ธ ารงลักษณ์ อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้กรุณาให้
ค าแนะน า พร้อมทั้งได้ให้ความอนุเคราะห์ติดตามผลการจัดท าอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี 
 ดร. ศิกานต์ อิสสระชัยยศ ที่ได้ให้ความรู้ และชี้แนะแนวทางในการจัดท ารายงานโครงการ
เฉพาะบุคคลนี้ ตั้งแต่เริ่มต้น 
 ผู้บริหารและนักวิชาการของกรมประชาสัมพันธ์ นางพิชญา เมืองเนาว์ ผู้อ านวยการสถานี
วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  นางสาวสมมาตร รัตนแสง ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์เขต 8 
กาญจนบุรี นายถวิล ปานศรี นักประชาสัมพันธ์ ช านาญการพิเศษ และนางสาวดวงแก้ว เลิศรัตนรังสี 
นักประชาสัมพันธ์ ช านาญการพิเศษ ที่ได้ให้ความร่วมมือด้านข้อมูลต่างๆของกรมประชาสัมพันธ์ 
 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน
หน่วยงานภาครัฐด้านสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานอ่ืนๆที่มีลักษณะคล้ายกัน 
รวมทั้งการน าไปต่อยอดเพ่ือศึกษาวิจัยเพิ่มเติม ส าหรับผู้สนใจต่อไป   
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความส าคัญและที่มาของปัญหา 

 กรมประชาสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐ สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ท าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐบาลกับ
ประชาชน ตลอดจนระหว่างประชาชนด้วยกัน โดยวิธีการ ให้ข่าวสาร ความรู้ ข้อเท็จจริง ผ่านสื่อ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่ออินเตอร์เน็ต และสื่ออ่ืนๆ นอกจากนี้ยังท าหน้าที่ รับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน เพ่ือเสนอรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนท าหน้าที่โน้มน้าว ชักจูง
ประชาชน เพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือแก่รัฐบาล และหน่วยงานราชการต่างๆตามแนวทางที่ถูกที่ควร 
ในระบอบประชาธิปไตย โดยมพีระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

 กรมประชาสัมพันธ์มีประวัติความเป็นมาท่ียาวนาน เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 
2476 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบ
ประชาธิปไตย มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ โดยมีชื่อ ในระยะเริ่มแรกว่า "กอง
โฆษณาการ” และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ส านักงานโฆษณาการ” เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2476 และได้
มีการพัฒนาผลงานมาเป็นล าดับ โดยมีการปรับปรุง และขยายความรับผิดชอบเพ่ิมขึ้นทุกๆระยะ ตาม
ความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ สภาพของสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ตลอดจน
นโยบายของรัฐบาลในแต่ละสมัย และเปลี่ยนชื่อมาเป็น "กรมโฆษณาการ” เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2483 หลังจากนั้น 12 ปี ได้เปลี่ยนชื่อเป็น"กรมประชาสัมพันธ์”เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2495 
ทั้งนีโ้ครงสร้างกรมประชาสัมพันธ์มีการปรับปรุงหลายครั้ง ตามภารกิจที่ขยายเพิ่มขึ้นมาเป็นล าดับ 

กรมประชาสัมพันธ์ในยุคเริ่มแรก ท าหน้าที่หลัก 3 ประการ คือ ให้ข่าว และความรู้
แกประชาชน เพ่ือป้องกันความเข้าใจผิดเกี่ยวกับรัฐบาล และประเทศโดยส่วนรวม จนกระทั่งวันที่ 8 
มีนาคม พ.ศ. 2495 เปลี่ยนชื่อเป็น "กรมประชาสัมพันธ์” เพ่ือให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ในฐานะ
แหล่งการเผยแพร่นโยบาย และผลงานของรัฐบาล รวมทั้งเผยแพร่ ข่าวสารการเมือง ศีลธรรม 
วัฒนธรรม ความรู้ และความบันเทิง ตลอดจนเป็นสื่อกลางสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐบาลกับ
ประชาชนด้วย โดยกรมประชาสัมพันธ์ได้ด าเนินการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง ตั้งแต่
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2482 เป็นต้นมา ซึ่งรับโอนมาจากกรมไปรษณีย์โทรเลข จนกระทั่งปัจจุบัน  
กรมประชาสัมพันธ์ ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงสื่อวิทยุโทรทัศน์ในนาม    
ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยแต่ละจังหวัด
กระจายอยู่ทั่วประเทศ รวมทั้งสื่อสมัยใหม่ ได้แก่ เว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์  
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  ทั้งนี้ในยุคแรกๆ หลังจากมีการส่งกระจายเสียงทางสถานีวิทยุ กรมประชาสัมพันธ์ มี
บทบาทหน้าที่ที่ไม่เปลี่ยนแปลงในการเผยแพร่ข่าว ความรู้ สร้างความเข้าใจแก่ประชาชน แต่ในช่วง
เวลานั้น ยังไม่มีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร กรมประชาสัมพันธ์ไม่มีคู่แข่งในการ
ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน จึงท าให้ประชาชนไม่มีทางเลือกอ่ืนๆในการบริโภค
ข้อมูลข่าวสาร ท าให้ข้อมูลข่าวสารที่กรมประชาสัมพันธ์ผลิตและเผยแพร่สามารถเข้าถึงประชาชนได้
อย่างกว้างขวางโดยไม่มีปัญหาอุปสรรค ซึ่งมีความแตกต่างจากในช่วงเวลาตั้งแต่ศตวรรษที่ 20 เป็น
ต้นมา โลกมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างรวดเร็ว นอกจากสื่อของรัฐแล้วยังมีสื่อของ
ภาคเอกชนที่เกิดข้ึนมากมาย ที่ด าเนินการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน โดยสื่อต่างๆ
ดังกล่าวแข่งขันกันน าเสนอข้อมูลข่าวสารในรูปแบบและเนื้อหาใหม่ๆ ผ่านเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนที่มีความต้องการบริโภคข้อมูลข่าวสารเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งกรม
ประชาสัมพันธ์ยังคงมีภารกิจหลักและบทบาทหน้าที่ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะความ
ซับซ้อนของกลุ่มเป้าหมาย ที่มีความต้องการรับบริการแบบเฉพาะกลุ่มสนใจ ที่มีความหลากหลาย ทั้ง
รูปแบบ และเนื้อหาใหม่ๆ ที่ดึงดูดความสนใจ และสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว 
โดยเฉพาะในปัจจุบันช่องทางการเปิดรับข้อมูลข่าวสารมีให้เลือกมากมาย 
  กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะองค์กรภาครัฐ  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องปรับตัว ในการ 
ด าเนินการตามภารกิจหลักดังกล่าว เพ่ือให้สามารถรองรับและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของรัฐบาล รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร และสื่อสารมวลชน ที่มีการแข่งขันในการน าเสนอ
ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภคซึ่งเชื่อมโยงไปถึงทั้ งทางด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนพฤติกรรมการบริโภคข้อมูลข่าวสารของประชาชนที่เปลี่ยนแปลง และ
มีความต้องการที่หลากหลายซับซ้อนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งปัจจุบันและอนาคตมีสื่อต่างๆเกิดขึ้นมากมาย มี
การแข่งขันสูงอย่างยิ่งในการน าเสนอข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน ท าให้ประชาชนผู้รับบริการมี
ทางเลือกในการบริโภคข้อมูลข่าวสารมากมาย ซึ่งแตกต่างจากยุคก่อนศตวรรษที่ 20 ที่ประชาชนไม่มี
ช่องทางในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารให้เลือก หรือมีทางเลือกไม่มากนักต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก  
กรมประชาสัมพันธ์เท่านั้น 

  ดังนั้นกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐ และเป็นองค์กร
ภาครัฐที่มีโครงสร้าง และการบริหารงานในระบบราชการ 100% หากไม่มีการปรับเปลี่ยนปรับปรุง
และ พัฒนาการด าเนินงานตามภารกิจ จะส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับสถานการณ์และ
สภาวการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไปในหลายๆด้านที่กล่าวมาข้างต้น โดยเฉพาะการเป็นหน่วยงาน
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ประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ ที่ต้องการสื่อสารท าความเข้าใจกับประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีลักษณะที่
หลากหลายมากยิ่งข้ึนในยุคปัจจุบัน จะส่งผลให้การด าเนินการตามภารกิจหลักของกรมประชาสัมพันธ์
ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตามนโยบายรัฐบาลเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และ
ก่อให้เกิดความร่วมมือของประชาชน ด าเนินการไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ และไม่บรรลุวัตถุประสงค์  
ซึ่งจะส่งผลไปถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล
ที่ต้องการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย สร้างความรู้ความเข้าใจ เกิดความพึงพอใจในการมีส่วนร่วม 
และให้ความร่วมมือในการด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล เพ่ือให้รัฐบาลบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
  จากความส าคัญและที่มาของปัญหาดังกล่าวข้างต้น การศึกษาสภาพการ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อการด าเนินการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
กรมประชาสัมพันธ์จึงมีความส าคัญ เนื่องจากภารกิจดังกล่าวเป็นการให้บริการสาธารณะที่ด าเนินการ
โดยใช้งบประมาณของประเทศ จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล     
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ทั้งนี้เพ่ือน าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินการของ 
กรมประชาสัมพันธ์ต่อไป โดยผู้ศึกษาแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่ 1 
สภาพการณ์เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกต่างๆ ประเด็นที่ 2 ด้านโครงสร้างและการ
บริหารงานภายในองค์การของกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งประเด็นดังกล่าวเหล่านี้ นับว่าเป็นประเด็น
ส าคัญที่ส่งผลต่อพันธกิจ และภารกิจหลักของกรมประชาสัมพันธ์ ในการผลิตข้อมูลข่าวสารเพ่ือ
เผยแพร่ไปยังประชาชนผู้รับบริการ 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
  1. เพ่ือศึกษาการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ 
  2. เพ่ือศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันที่ท้าทายต่อการด าเนินการผลิตและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ 
  3. เพ่ือศึกษาแนวทางการด าเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลง 
1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
  การศึกษาวิจัยเรื่อง “การผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในยุคความเปลี่ยนแปลงที่
ท้าทายของกรมประชาสัมพันธ์” ส าหรับขอบเขตการศึกษาก าหนดไว้ดังนี้ 
  1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ ศึกษาการผลิตและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ และศึกษาแนวทางในการด าเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์เพ่ือให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
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  2. ขอบเขตด้านประชากรศึกษาจากบุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร
และนักวิชาการระดับช านาญการพิเศษ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และศึกษาจากประชาชนที่
รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ 
1.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา 
  ผลจากการศึกษาวิจัย จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการด าเนินการผลิตและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนผู้รับบริการของกรมประชาสัมพันธ์ที่ต้องมีการปรับตัว เพ่ือให้สอดคล้อง
กับสภาพการเปลี่ยนแปลง เพ่ือตอบสนองความต้องการบริโภคข้อมูลข่าวสารของประชาชน และการ
ด าเนินการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ ควรมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ในการท าหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
นโยบายของรัฐ และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ตลอดจนสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูล
ส าหรับผู้สนใจทั้งด้านวิชาการ ด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน ด้านการก าหนดนโยบาย 
รวมทั้งเป็นแนวทางปฏิบัติ ส าหรับองค์การภาครัฐ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะงานให้บริการที่ต้อง
ปรับเปลี่ยน เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และสภาพแวดล้อมต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานต่อไป 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 การศึกษาเรื่อง “การผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในยุคความเปลี่ยนแปลงท่ีท้าทายของ
กรมประชาสัมพันธ์” มีแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
  แนวคิดโครงสร้างองค์การในภาครัฐ แนวคิดทฤษฎีองค์การ ตัวแบบดวงดาว (Star 
 Model) แนวคิดการบริหารสมัยใหม่ แนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคล , แนวคิดคุณค่าด้านผู้น า
องค์การ แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างาน 
ปัจจัยภายนอก ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมวัฒนธรรม และด้านเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการ
ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ แนวคิดการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่
มิใช่ส่วนราชหาร  แนวคิดทฤษฎีการสื่อสาร กระบวนการสื่อสาร ผู้ส่งสาร สาร ช่องทางการสื่อสาร 
ผู้รับสาร แนวคิดเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน แนวคิดการเปิดรับข่าวสาร แนวคิดหลักการประเมินคุณค่า
ข่าว และการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   2.1.1 แนวคิดโครงสร้างองค์การภาครัฐ 
  แมกซ์ เวเบอร์ (Max Waber) เสนอรูปแบบองค์การขนาดใหญ่ที่เป็นทางการ 
(Bureaucracy) มีลักษณะเด่น คือ แบ่งงานกันท าเฉพาะด้าน แต่ละต าแหน่งมีอ านาจหน้าที่ชัดเจน 
การคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความยุติธรรม ใช้หลักความสามารถและทักษะความ
ช านาญ มีการเขียนกฎ ระเบียบ อย่างชัดเจน การจ้างบุคคลากรเข้าท างานในระบบราชการถือเป็น
อาชีพหนึ่งเป็นการจ้างงานระยะยาวและมีการแยกเรื่องส่วนตัวออกจากงาน(Weber,1947)1 
  ลักษณะเด่นดังกล่าว แม้ว่าจะได้รับการยอมรับว่า องค์การขนาดใหญ่ที่เป็นทางการ 
(Bureaucracy) ตามแนวคิดของ แมกซ์ เวเบอร์ เป็นองค์การที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด แต่เมื่อ
น ามาใช้กับสถานการณ์จริงพบว่า นักวิชาการที่เกี่ยวข้องได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นรูปแบบที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ ดังนี้  
  1. ให้ความส าคัญกับกฎ ระเบียบ แบบแผนท าให้ขาดความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน 
เน้นท าตามกฎเกณฑ์มากกว่าเน้นเป้าหมายของงาน   
                                           

1 อัมพร ธ ารงลักษณ์ , องค์การ:ทฤษฎี โครงสร้างและการออกแบบ , (กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2556). 
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  2. กฎ ข้อบังคับ เป็นการควบคุมพฤติกรรมของคนให้อยู่ ในกรอบ ขาดการ
กระตือรือร้นในการท างาน ท าเพียงเพ่ือไม่ให้ถูกลงโทษ ไม่ได้พยายามท างานด้วยความสามารถอย่าง
เต็มที ่
  3. ท าให้คนมีพฤติกรรมแบบเฉื่อยชาปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด ไม่ท างาน
นอกเหนือที่ก าหนด เพ่ีอไม่ให้ถูกลงโทษเมื่อท าผิดพลาด  
  4. กฎ ระเบียบ เก่าไม่สอดคล้องกับปัญหาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ซึ่งต้องการ
ความรวดเร็วและความยืดหยุ่นในการแก้ปัญหา  

  5. เนื่องจากความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ งานที่ท าไม่ซับซ้อน คนอ่ืนท างานแทน 
ได้ ท าให้รู้สึกว่าตนไม่ส าคัญ ไม่มีความรู้สึกผูกพันกับองค์การ 
  6. การรวมอ านาจและตัดสินใจโดยผู้บริหารระดับสูง การสั่งการเป็นไปตามล าดับ
บังคับบัญชา ผู้ปฏิบัติไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
   7. ผลเสียส่งผลกระทบท าให้ผู้รับบริการ เกิดความรู้สึกไม่ดี ได้รับบริการล่าช้า มีกฎ 
ระเบียบและแบบฟอร์มมากมาย 
  ต่อมาในยุคหลังปฏิวัติอุตสาหกรรม มีความเจริญด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมี 
ความเป็นส่วนตัวเข้ามาครอบง าสังคม ระบบราชการต้องปรับตัวเอง จึงมีการน าเสนอให้ระบบราชการ
ลดสายบังคับบัญชา ซึ่งน่าสนใจมากที่ระบบราชการต้องเริ่มปรับตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
  ในยุคหลังระบบราชการ ยังคงมีโครงสร้างตามสายบังคับบัญชา สั่งการจากบนลงล่าง 
ล่างยังคงอยู่ แต่มีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องในการก าหนด และตัดสินใจในนโยบายของภาครัฐ มี
โครงสร้างการตัดสินใจของศาลเมื่อมีข้อพิพาทหรือขัดแย้ง มีการเจรจาต่อรองและการตัดสินใจที่
ประนีประนอมของคู่ขัดแย้ง มีการใช้คะแนนเสียงในการตัดสินใจ การเห็นพ้องต้องกันของทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องแบบเอกฉันท์ การไกล่เกลี่ยจากผู้ที่เป็นกลาง และโครงสร้างการตัดสินใจตามกลไกตลาด ซึ่ง
ไม่มีในระบบราชการ 
  ในปัจจุบันโครงสร้างองค์การ ได้น าแนวคิดโครงสร้างการท างานแบบเครือข่ายเข้ามา 
ใช้มากยิ่งข้ึน ทั้งองค์การภาครัฐ และภาคเอกชน เพ่ือเชื่อมโยงการท างาน โดยมีโครงสร้างเครือข่ายใน
หลายรูปแบบ ส่วนจะเลือกเครือข่ายในรูปแบบใดแล้วแต่ความเหมาะสม  

  2.1.2 แนวคิดทฤษฎีองค์การ ตัวแบบดวงดาว(Star Model) 
     เจย์ อาร์ แกลเบร็ธ และคณะ  ได้เสนอขึ้นมา เนื่องจากมีแนวความคิดว่า การบริหาร
องค์การให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ต้องมีการพัฒนาองค์การในด้านอ่ืนๆ อย่างสมดุลมีการ 
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ก าหนดทิศทาง กลยุทธ์ในการพัฒนา โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ประการ2 
  1. ด้านโครงสร้างองค์การ (Structure) เป็นการก าหนดต าแหน่งของการตัดสินใจใน

องค์การ 
  2. กระบวนการท างาน (Processes) โดยมีการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร บริหารจัดการ
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร 
  3. ระบบการจ่ายรางวัลค่าตอบแทน (Reward) เป็นการกระตุ้นและโน้มน้าว
บุคลากรให้ปฏิบัติงานให้ได้ผลตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การที่ก าหนดไว้ 
  4. นโยบายด้านบุคลากร (People) เพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ิมทักษะในการ
ท างาน และเสริมสร้างทัศนคติความมุ่งม่ันทุ่มเทให้กับการท างาน 
 แผนภาพที่ 2.1 แสดงตัวแบบดวงดาวของเจย์ อาร์ แกลเบร็ 

                            Dd] 

                               
 

 
           
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ดัดแปลงจาก                                                                               
Galbraith, Downey and Kates. (2004) , Designing Dynamic Organization 

A hands-on Guide for leaders of All Levels Newyork: Amacom.    
             Galbraith, Jay R. (2002), Designing Organization:An Executive Guide to 
Strategy , Structure and Process. San Francisco, California:Jossey-Bass Inc 

                                           
       2 เรื่องเดียวกัน. 

 

   กลยุทธ์ 

  
โครงสร้าง 

  บุคลากร 
บุคลากร 

   รางวัล กระบวนกา
ร 

ร 
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  เจย์ อาร์ แกลเบร็ธ ได้อธิบายถึงความสัมพันธ์ของทั้ง 5 นโยบาย3 โดยสรุปได้ ดังนี้ 
  1. นโยบายด้านกลยุทธ์(Strategy) ระบุถึงเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
บรรลุ นอกจากนี้ยังระบุถึงค่านิยมและพันธกิจที่ต้องมุ่งตอบสนอง ชี้ให้เห็นทิศทางที่องค์การตั้งใจและ
คาดว่าจะด าเนินการสินค้าและบริการที่ต้องการผลิต ตลาดทางธุรกิจของสินค้าและบริการ ที่ผลิตรวม
ตลอดถึงกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของการด าเนินกิจการ และแหล่งพลังที่นับเป็นจุดได้เปรียบ
และจุดแข็งในการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณค่า กล่าวโดยรวมกลยุทธ์ เปรียบเสมือนธงชัย หรือ
หางเสือของเรือท่ีบ่งบอกทิศทางที่จะเดิน ก าหนดโครงสร้างอ านาจหน้าที่และกระบวนการท างานและ
ระบบนโยบายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามมาอีกทั้งหมด อันเป็นฐานของการตัดสินใจว่า จะเลือกใช้การจัด
โครงสร้างองค์การรูปแบบใด ท ากิจกรรมอะไรบ้าง 
  2. โครงสร้างองค์การ (Structure) ก าหนดถึงอ านาจหน้าที่ และโครงสร้างอ านาจ 
ในองค์การอันครอบคลุมถึง 4 เรื่องหลักๆ ได้แก่ 1) ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ( specialization) 
ได้แก่ ประเภทของความเชี่ยวชาญในเนื้องานซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างส าคัญกับ 2) รูปทรงขององค์การ 
(shape) หมายถึง จ านวนบุคลากรในแต่ละกลุ่มงานในแต่ละระดับของการท างาน หากกลุ่มงานนั้นมี
จ านวนคนมากจะท าให้รูปทรงขององค์การมีขนาดสั้นลง แต่ถ้ามีจ านวนคนในกลุ่มงานน้อย จะมีผลให้
เพ่ิมระดับการบังคับบัญชามากขึ้น รูปทรงองค์การจะสูงมากขึ้น 3) การจัดสรรอ านาจ (distribution 
of power) เป็นเรื่องของการรวม หรือการกระจายอ านาจการท างานในองค์การ และ 4) การจัดกลุ่ม
แผนกงาน (departmentalization) เป็นการรวมกลุ่มแผนกต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งพ้ืนฐานในการจัด
กลุ่มงานในเบื้องต้น ได้แก่ การจัดกลุ่มงานตามหน้าที่ ตามผลิตภัณฑ์ ตามกระบวนการท างาน ตาม
ตลาดธุรกิจ และตามภูมิภาค 
  3. กระบวนการท างาน (Processes) ได้แก่ กระบวนการตัดสินใจและการส่งผ่าน 
ข้อมูลในองค์การ ซึ่งสามารถท าได้ทั้งในแนวตั้ง (vertical processes) และแนวนอน (horizontal or 
lateral processes) ในทางแนวตั้ง คือ กระบวนการตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรด้านการเงิน และ
บุคลากรที่ส าคัญให้ส่วนต่างๆ ในองค์การ ส่วนในแนวนอน เป็นกระบวนการเชื่อมประสานการท างาน
ของระบบทีมงานต่างๆ ที่จัดแบ่งออกไปตามกลุ่มงาน เช่น กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการ
รับเรื่องสั่งสินค้าและบริการจากลูกค้า ที่ระบบการบริหารจัดการภายใน ต้องมีการท างานประสานกัน
อย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นระบบการท างานที่ปรับใช้กันในทุกวันนี้มากที่สุด โดยไม่ค านึงถึงการจัดกลุ่ม
งานที่เป็นทางการ 
   4. ระบบการจ่ายรางวัลค่าตอบแทน (Reward) เป้าหมายการจ่ายรางวัล และ

                                           
3
 เรื่องเดียวกัน. 
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ค่าตอบแทนขององค์การ ที่จะก าหนดขึ้นต้องมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย และความต้องการของ
บุคลากรในองค์การ ทั้งในเรื่องของนโยบายการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง การปรับต าแหน่ง การจ่ายโบนัส 
การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เงินปันผล และการถือหุ้นกิจการ เป็นต้น 
ทั้งนี้ระบบค่าตอบแทนนี้ ต้องสอดคล้องกับโครงสร้างและกลยุทธ์ขององค์การที่ได้ก าหนดไว้ตั้งแต่
เบื้องต้น  
  5. บุคลากร (People) หมายถึงระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ได้แก่ 
นโยบายการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การเลือกสรรบุคลากร การหมุนเวียนงาน การฝึกอบรม และ
การพัฒนาบุคลากร ในภาพรวมเป็นกระบวนการพัฒนาสร้างศักยภาพของทรัพยากรบุคคลให้มี
ความสามารถ และความพร้อมในการน านโยบาย และกลยุทธ์ขององค์การไปสู่การปฏิบัติให้เกิดข้ึน 

  2.1.3  แนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลต่อการบริหารงานของกรม
ประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีโครงสร้างองค์กรเป็นระบบราชการ รวมทั้งการบริหารด้านทรัพยากรบุคคล ดังนั้น
การศึกษาความสัมพันธ์ขององค์กรโครงสร้างระบบราชการ ที่ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของ
กรมประชาสัมพันธ์ แนวคิดของการบริหารทรัพยากรบุคคลจึงเป็นส่วนส าคัญที่จะต้องน ามาศึกษา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องสร้างกลยุทธ์
ใหม่ๆ มีการบริหารก าลังคนที่หลากหลายมากขึ้น องค์การยุคไร้พรมแดนจ าต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
องค์การ (organizational strategy) ซึ่งจ าเป็นต้องเปลี่ยนโครงสร้าง(structure) วัฒนธรรม 
(culture) และกระบวนการบริหาร(managerial processes) ทุกองค์การต้องปรับปรุงทักษะของ
ก าลังคน ค่าใช้จ่าย และการผลิตอย่างต่อเนื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์จะแสดงบทบาทที่ส าคัญใน
การบริหารการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้  
  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ จะต้องด าเนินการ 6 ประการได้แก่ การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและการคัดเลือก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจ่ายค่าตอบแทนและ
ประโยชน์เกื้อกูล ความปลอดภัยและสุขภาพ พนักงานและแรงงานสัมพันธ์ ตลอดจนการวิจัย
ทรัพยากรมนุษย์4  

                                           
4 เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง , การบริหารทรัพยากรมนุษย์ , (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จ ากัด,2550). 
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  งานการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือ People Dimension in Management 
มี เนื้ อหาหลั ก  4  เ รื่ อ ง  คื อ  การหาคน (Acquisition)  กา รฝึ กอบรมและ พัฒนา (Training                   
& Development) การจูงใจ (Motivation) และการธ ารงรักษา (Maintenance) โดยหนึ่งในประเด็น
ร้อนของการบริหารงานบุคคลปัจจุบัน คือ การวางแผนก าลังคน และการพัฒนาคน โดยการสรรหาคน
ที่ใช่ ให้ท างานให้เหมาะ ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นเรื่องส าคัญขององค์กรในบ้านเราเท่านั้น แต่ยังเป็นความ
รับผิดชอบหลักของคนท างานการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่จะต้องให้ความส าคัญ โดยมีกระบวนการ
ส าคัญดังนี้ 
  1. การวางแผนก าลังคน(Workforce Planning) 
  2. การวางแผนเส้นทางการเติบโต(Progression Plan) 

3. การวางแผนทักษะฝีมือ(Staff Skills Plan) 
4. การออกแบบสิ่งจูงใจและค่าตอบแทนที่เป็นธรรม 
5. การก าหนดระดับการจ่าย(Pay Level) ที่แข่งขันได้กับตลาด 
6. การจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานและเป็นธรรม 
7.การบริหารผลการปฏิบัติงาน(Performance Management) 
8. การวางแผนการพัฒนาในสายอาชีพ (Career Development Plan) 
9. ระเบียบและข้อบังคับในการท างาน 
10. การจัดการประเด็นปัญหาเรื่องคนท่ีส่งผลกระทบต่อการท างาน 
การวางแผนก าลังคน มีความส าคัญหลายประการ5 สรุปได้ว่า 
1. หน้าที่งานทางการบริหาร – Planning , Organizing , Leading , Controlling 

 ซึ่งงานทั้งหมดมีพ้ืนฐานเรื่องเดียวกัน คือ “ก าลังคน” 
2. ใช้คนให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากทรัพยากรทางการบริหาร เช่น 

 งบประมาณเพ่ือการบริหารคนมีจ ากัด(ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการ) 
3. เป็นการจูงใจ การใช้ประโยชน์จากก าลังคนจะได้ผลดีก็ต่อเมื่อคนท างานที่ใช่ ได้ 

ผลงานทีต่้องการ ภายใต้แรงจูงใจที่เหมาะสม 
 4. สานสัมพันธ์ที่ดีในการท างาน การวางแผนก าลังคนจะช่วยลดปัญหาความไม่ 

                                           
5 ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต , คัมภีร์สร้าง “คนเก่ง” สู่องค์กร ด้วย HR มืออาชีพ 1 : 

(กรุงเทพมหานคร :บริษัท แฮปปี้บุ๊ค พับลิชชิ่ง จ ากัด,2556), 13-16. 
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เข้าใจของการใช้อัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน และยังช่วยให้สามารถควบคุม สนับสนุนการท างานได้
อย่างเหมาะสม 

5. สร้างผลิตภาพการท างานสูงขึ้น ผลิตผลจากการท างานเพ่ิมสูงขึ้นเมื่อใช้คนให้เกิด
ประสิทธิภาพมากที่สุด โดยอาศัยการก าหนดเป้าหมายผลงานที่ชัดเจน การฝึกอบรมและการจ่าย
ค่าจ้างค่าตอบแทนที่เหมาะสมและจูงใจให้สร้างผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง  

6. องค์กรทั้งหลายวางแผนก าลังคนไม่เพียงแต่เพ่ือวิเคราะห์อัตราก าลังคนที่มีเพ่ือใช้
ในปัจจุบัน แต่ยังพยากรณ์อัตราก าลังคนไว้ส าหรับอนาคตด้วย ท าให้รู้ว่ามีก าลังคนเกิน/ขาดเพียงไร 
ให้ข้อมูลในการเกลี่ยอัตราก าลังคนระหว่างหน่วยงานได้ เตรียมก าลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน ในอนาคต  

7. การสรรหาและคัดเลือก ต้องอาศัยข้อมูลอัตราก าลังคนที่ได้วางแผนไว้เป็นพ้ืนฐาน 
เพ่ือลดโอกาสที่จะสรรหาเกินหรือน้อยกว่าความต้องการ 

8. ช่วยลดต้นทุนจากการจ้างแรงงานในปริมาณที่ไม่เหมาะสมหรือเกินกว่าที่ต้องการ 
9. ช่วยในการระบุว่าใครเป็นคนเก่งในองค์กรที่สามารถท างานได้หลากหลายและ

ช่วยงานได้เพ่ิมข้ึน 
 2.1.4 แนวคิดคุณค่าด้านผู้น าองค์การ 

  ท่ามกลางการแข่งขันในยุคโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน ความส าเร็จเป็นสิ่งที่ทุกองค์การ
ต้องการ ในการปฏิบัติงานขององค์การใดๆนั้น ความส าเร็จจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการน า
องค์การไปสู่เป้าหมายและการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นส าคัญ ดังนั้น 
ผู้น าองค์การที่มีประสิทธิภาพ จึงมีความจ าเป็นส าหรับองค์การต่างๆ และเป็นกุญแจหลักในการสร้าง
ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน และท าให้เกิดทุนทางปัญญา ดังค ากล่าวของ จอห์น ซี แม็คเวลส์ว่า 
“ความสามารถในการเป็นผู้น ามักจะเป็นตัวก าหนดความมีประสิทธิภาพขององค์การและของบุคคล”6  
  การสร้างขีดความสามารถขององค์การผ่านผู้น านั้น ผู้น าจะต้องมีความรู้
ความสามารถทางธุรกิจ มีทักษะในการคิดเชิงกลยุทธ์ เก็บประวัติความส าเร็จต่างๆขององค์การ มี
ความสามารถในการสื่อสาร จูงใจและมอบหมายงาน ผู้น าต้องเป็นเหมือนนักชิม คือ ต้องรู้ว่าพนักงาน
คนใดมีความรู้ความสามารถด้านใด รู้ว่าจะต้องปรับแต่งรสชาติใดให้กับพนักงานเหล่านั้น เพ่ือให้เกิด
รสชาติที่กลมกล่อม หล่อหลอมให้เกิดพรสวรรค์ ความสามารถพิเศษของแต่ละคน ผู้น าต้องกล้า 

                                           
6 กีรติ ยศยิ่งยง , ขีดความสามารถ: Competency Based Approach, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท มิสเตอร์ก๊อปปี้(ประเทศไทย) จ ากัด , 2549). 
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ตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ แม้ในช่วงที่มีเวลาน้อยและข้อมูลไม่สมบูรณ์ และสิ่งส าคัญที่สุดคือ 
บุคลิกลักษณะ เพราะเป็นคุณสมบัติส าคัญท่ีจะท าให้เกิดผลงานและประสบความส าเร็จได้ 
  ปัจจุบันการตอบสนองความต้องการของผู้ตาม ถือเป็นภาวะผู้น าที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 
ดังนั้น เมื่อมีการกล่าวถึงผู้น า จึงไม่ได้ค านึงถึงลักษณะของผู้น าที่มีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังต้อง
ค านึงถึงความคาดหวังของผู้ตามที่มีต่อผู้น าของพวกเขาด้วย ความต้องการของผู้ตามมี 4 ด้าน      
สรุปได้ดังนี้7 

1. จุดมุ่งหมายหรือทิศทาง 
2. ความไว้วางใจ 
3. ความคาดหวังและการมองในแง่ด ี
4. ผลลัพธ์ 
ดังนั้น ผู้น าจึงต้องมีการเตรียมการในองค์ประกอบส าคัญ 4 ประการ คือ 
1. การจัดเตรียมเป้าหมาย 
2. การท าให้เกิดและรักษาไว้ซึ่งความไว้วางใจ 
3. การสนับสนุนให้เกิดความหวัง 
4. การได้ผลลัพธ์ 

การจัดเตรียมเป้าหมาย 
  ผู้น าต้องสร้างให้เกิด “ความรู้สึกสู่จุดหมาย” เพ่ือตอบสนองความต้องการ ในด้าน
ทิศทางของผู้ตาม โดยการจัดเตรียมเป้าหมาย ผู้น าที่มีประสิทธิภาพไม่ได้มองแค่ว่า “จะเกิดอะไรขึ้น
ต่อไป” แต่ยังต้องคิดต่อว่า “จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปอีกหลังจากเกิดสิ่งนั้นแล้ว” การก าหนดเป้าหมายจึง
ไม่ใช่แค่ก าหนดวิสัยทัศน์ในเรื่องว่าองค์การก าลังมุ่งไปที่จุดไหน แต่ยังรวมถึงที่ไหนที่องค์การเคยอยู่ 
และตอนนี้องค์การก าลังอยู่ที่จุดไหน ผู้ตามต้องการให้ผู้น าจัดหาสิ่งเหล่านี้มาให้ และสิ่งส าคัญที่พวก
เขาต้องการก็คือ ความรู้สึกส าคัญ ซึ่งสิ่งนี้จะท าให้ผู้ตามร่วมแรงร่วมใจ ทุ่มเทพลังในการท างานเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายขององค์การ ดังนั้น ผู้น าจึงต้องสร้างให้เกิดแรงสนับสนุนต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ขององค์การ 
การท าให้เกิดและรักษาไว้ซึ่งความไว้วางใจ 
            ความไว้วางใจเป็นความรู้สึกที่ฝังแน่น ซึ่งสามารถผูกมัดคนและองค์การได้ ปัจจัย
ต่างๆที่ท าให้ เกิดความไว้วางใจ เช่น ในที่ท างาน คู่สมรส หรือความสัมพันธ์ระหว่างเ พ่ือน 
ความสามารถ ความมั่นคง การเอาใจใส่ การเปิดเผยตรงไปตรงมา ความสอดคล้องกัน “การเปิดเผย” 

                                           
7 เรื่องเดียวกัน. 
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เป็นสิ่งส าคัญที่สุดขององค์ประกอบในเรื่องความไว้วางใจ ผู้น าที่เป็นแบบอย่างจะสร้างบรรยากาศของ
การเปิดเผยตรงไปตรงมา ยิ่งในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง ผู้น าจะแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของ
องค์การ โรงงาน และโลก ถ้าปราศจากการเปิดเผยแล้วจะท าให้ขาดซึ่งความไว้วางใจ 
การสนับสนุนให้เกิดความหวัง 
  ผู้น าต้องสร้างให้ผู้ตามเกิดความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความหวัง เพ่ือให้เกิดความรู้สึกอัน
แรงกล้า ว่าสิ่งต่างๆจะต้องไปได้ดี สร้างความมั่นใจในตนเองและทุกอย่างรอบตัว ซึ่งจะท าให้เกิดพลัง
และความเชื่อม่ัน ซึ่งจะส่งผลต่อผลลัพธ์ในที่สุด 
การได้ผลลัพธ์ 
  ในฐานะผู้น าการจัดเตรียมเป้าหมาย สร้างความไว้วางใจ ความหวัง ก็เพ่ือให้เกิดผล
ลัพธ์ขององค์การ การจะท าให้เกิดผลลัพธ์ได้ก็ต้องมีการลงมือท า แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า การกระท า
ทุกอย่างจะประสบความส าเร็จ ดังนั้น ผู้น าต้องสร้างให้เกิดความอดทนต่อความผิดพลาด เพ่ือให้ผู้
ตามเกิดความพยายามที่จะท างานต่อไป สิ่งส าคัญที่จะท าให้เกิดผลลัพธ์ในการท างาน คือ พันธะ
สัญญา(Commitment) งาน(Enterprise) ความอยากรู้อยากเห็น(Curiosity) ความกล้าหาญ
(Courage) และสิ่งที่ส าคัญคือ ภาวะผู้น า(Leadership) 

นอกจากแนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคลแล้ว ปัจจัยที่จะส่งผลต่อความส าเร็จใน 
การปฏิบัติงานของกรมประชาสัมพันธ์ ยังควรศึกษาเพ่ิมเติม แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างาน 
ซึ่งจะต้องมีทั้งประสิทธิผล(Effectiveness) หมายถึง ความส าเร็จในการที่สามารถด าเนินกิจการ
ก้าวหน้าไป และสามารถบรรลุเป้าหมายต่างๆที่องค์กรตั้งไว้ได้ รวมทั้งประสิทธิภาพ(Efficiency) 
หมายถึง การเปรียบเทียบทรัพยากรที่ใช้ไปกับผลที่ได้จากการท างานว่าดีขึ้นอย่างไร แค่ไหน ในขณะที่
ก าลังท างานตามเป้าหมายขององค์กร8 

  นอกจากแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างาน แนวคิดท่ีจะต้องน ามาร่วมใน
การศึกษาครั้งนี้ คือการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน เพ่ือน าไปประกอบการ

วิเคราะห์ปัจจัยที่จะส่งผลต่อการด าเนินงานผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ 

 2.1.5 แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน 
ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรจะดีหรือไม่ ส่วนหนึ่ง 

                                           
8 ธงชัย สันติวงษ์ , องค์การและการจัดการ ทันสมัยยุคโลกาภิวัตน์ , (กรุงเทมหานคร :     

โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช  จ ากัด,2540). 
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ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในการท างาน ซึ่งเป็นความรู้สึกร่วมของบุคคลที่มีต่อการท างานในทางบวก 
เป็นความสุขท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน และผลตอบแทน คือ ความพึงพอใจ และท าให้บุคคลเกิดความ
กระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นที่จะท างาน มีขวัญและก าลังใจ โดยสิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการท างาน รวมทั้งส่งผลโดยตรงต่อความส าเร็จและเป้าหมายขององค์กร9 
  องค์ประกอบส าคัญที่มีผลต่อความพึงพอใจของพนักงานในด้านอุตสาหกรรม10        
มีดังต่อไปนี้ 

1. งาน คือ งานที่ท าอยู่ มีความถนัดและสนใจในงานหรือไม่ หากผู้ท างานชอบงาน 
ที่ท าอยู่ ความพึงพอใจในงานนั้นก็จะมีมากข้ึน 

2. ค่าจ้าง ที่เหมาะสมและเป็นธรรมจะท าให้ผู้ท างานพึงพอใจ 
3. โอกาสที่จะได้เลื่อนต าแหน่ง ผู้บังคับบัญชาต้องมีความยุติธรรม ในการพิจารณา 

เลื่อนต าแหน่ง 
4. การยอมรับ ผู้บังคับบัญชา ผู้บริหาร และเพ่ือนร่วมงาน หากบุคคลได้รับการ 

ยอมรับ ย่อมท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการท างาน 
5. สภาพการท างานเป็นสภาพทั่วไปของสถานที่ท างาน เช่น ความสะอาด ความ 

เป็นระเบียบ 
6. ผลประโยชน์และสวัสดิการ สิ่งที่ได้รับตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้าง เช่น 

 บ าเหน็จ บ านาญ ค่ารักษาพยาบาล ค่าท่ีพัก 
7. หัวหน้างาน หรือผู้บังคับบัญชา หัวหน้ามีอิทธิพลมากเช่นกัน หากหัวหน้ามี 

ทักษะในการบริหาร รู้หลักจิตวิทยา รู้หลักมนุษยสัมพันธ์ และสามารถแก้ไขปัญหาหรือให้ค าแนะน า
แก่ผู้ปฏิบัติงานได้ดี ย่อมท าให้ผู้ร่วมงานพึงพอใจ 

8. เพ่ือนร่วมงาน หากมีเพ่ือนร่วมงานที่ดี ท างานไปกันได้ดี ย่อมส่งผลให้ผู้ปฏิบัติ 
งานเกิดความพึงพอใจ 

9. องค์กรและการจัดการ หากองค์กรมีการบริหารจัดการอย่างมีระบบ ย่อมท าให้ 
ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจ 

                                           
9 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ , จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล , (กรุงเทพมหานคร :  

 บริษัทพิมพ์ดี จ ากัด,2547), 122. 
10 อารี เพชรผุด , มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน , (กรุงเทพมหานคร : เนติกุลการพิมพ์, 

2530), 
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 การให้รางวัล  ในการศึกษาเรื่อง การจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เรื่องส าคัญท่ีต้อง 
ให้ความสนใจก็คือ “ระบบการให้รางวัล” คนส่วนใหญ่ล้วนเห็นพ้องกันว่าการให้รางวัลแก่บุคคลเป็น 
“มือที่มองไม่เห็น” ที่ทรงพลังในการปรับพฤติกรรม และส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหาร11  

ผลการวิจัยทางวิชาการส่วนใหญ่ ได้ข้อสรุปที่ค่อนข้างเด่นชัดว่า ระบบการจ่ายค่า 
ตอบแทนที่สอดคล้องเป็นตัวส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรม หรือผลลัพธ์ที่ต้องการมากขึ้น และท าให้ส่วนที่
ไม่ต้องการลดน้อยลง ตัวอย่างเช่น บริษัทผลิตเหล็ก Nucor ซึ่งมีระบบการจ่ายค่าตอบแทนที่สัมพันธ์
กับผลผลิตเป็นอย่างมาก ท าให้พนักงานในบริษัทปฏิบัติงานจนเกิดผลผลิตมากกว่าบริษัทอ่ืนใด 

สิ่งที่เห็นได้ยากกว่าส าหรับผู้น า หรือผู้วางแผนการเปลี่ยนแปลงก็คือ พฤติกรรม และ 
อะไรที่ควรจะได้รับรางวัล สิ่งเหล่านี้ต้องพิจารณาตามสถานการณ์ ความผิดพลาดในระบบการให้
รางวัล จะท าให้การท างานเสียหาย ดังนั้น เพ่ือท าให้องค์กรมีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง จึง
จ าเป็นต้องตรวจสอบว่า ระบบการให้รางวัลมีความสอดคล้องกับพฤติกรรมที่เราต้องการให้เกิดขึ้น
หรือไม่ ศาสตราจารย์ทางด้านบริหารธุรกิจ เอ็ดเวิร์ด ลอว์เลอร์ กล่าวไว้ว่า ระบบการให้รางวัลที่
แตกต่างกัน มีความเหมาะสมกับระยะแห่งการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกัน เช่น 

การให้ค่าตอบแทนตามผลงาน (performance – based pay) เช่น ให้เงื่อนไขการ 
ซื้อหุ้น และการปันผลก าไร จะมีความเหมาะสมมากที่สุด ในช่วงระหว่างการจูงใจให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง 

ช่วงเวลาการลงมือเปลี่ยนแปลง การให้โบนัสเมื่อบรรลุถึงผลงานตามเป้าหมาย และ 
การปฏิบัติงานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ 

ในที่สุด เมื่อการเปลี่ยนแปลงบังเกิดขึ้นองค์กรอาจจะเปลี่ยนการจ่ายค่าตอบแทน
ตามผลงาน (pay – for – performance) โดยเน้นไปยังผลงานในระยะยาว รวมทั้งการดึงดูด และ
การรักษาคนที่มีความสามารถให้อยู่ในองค์กร 
                   ระบบการให้รางวัลเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่สามารถท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ต้อง 
ต้องการได้ ถ้าผู้รับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงขาดความรู้ ข้อมูล และอ านาจที่ใช้ผ่านการท างาน 
ดังนั้น การให้รางวัลจึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกลไกที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด  
 2.1.6 แนวคิดการบริหารสมัยใหม่ 
  การศึกษาแนวคิดในการบริหารสมัยใหม่ ซึ่งในยุคปัจจุบันมีสภาพแวดล้อมและปัจจัย
ที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานขององค์การ จึงมีความจ าเป็นต้องศึกษา เนื่องจากสภาพแวดล้อม

                                           
11 ภักดี เมฆจ าเริญ , การบริหารการเปลี่ยนแปลง Managing Chang and Transition โดย 

Mike Beer 2551 : (กรุงเทพมหานคร :  บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จ ากัด,2551). 
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เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่สามารถควบคุม และคาดคะเนได้ยาก แนวโน้มโครงสร้างองค์การสมัยใหม่ 
จึงมีลักษณะส าคัญๆ 7 ประการ คือ สายการบังคับบัญชาสั้นลงหรือมีชั้นของการบังคับบัญชาลดลง 
ขนาดของการควบคุมกว้างขึ้น ซึ่งหมายความว่าจ านวนคนที่หัวหน้าคนหนึ่งสามารถควบคุมได้มี
จ านวนมากขึ้น ความเป็นเอกภาพของการบังคับบัญชาน้อยลง การมอบหมายและการให้คนมีอ านาจ
มีมากขึ้น มีการกระจายอ านาจอย่างรวบอ านาจ การมีโครงสร้างองค์การขนาดเล็กรวมอยู่ในขนาด
ใหญ่ และมีการลดจ านวนที่ปรึกษาให้เหลือน้อยลง12 
 การปรับโครงสร้างองค์การเพ่ือให้องค์การประสบความส าเร็จ โดยทั่วไปจะพิจารณา 
จากปัจจัย 5 ประการ13 คือ 

1. กลยุทธ์ (Strategy) กลยุทธ์ที่ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการออกแบบโครงสร้าง 
องค์การ แยกเป็นกลยุทธ์เป้าหมาย และแผนกกลยุทธ์ เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจบางครั้ง
ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผน เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์  

2. สิ่งแวดล้อม (Environment) ตัวแปรต่างๆในสิ่งแวดล้อมมักมีการเปลี่ยนแปลง 
ท าให้ส่งผลกระทบต่อองค์การ ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรภายใน และตัวแปรภายนอก เช่น ภาวะ
เศรษฐกิจ สังคม  การเมือง วัตถุดิบ เป็นต้น 

3. เทคโนโลยี (Technology) การใช้เทคโนโลยีต่างๆ มีอิทธิพลต่อโครงสร้างของ 
องค์การ ถ้าเป็นองค์การขนาดใหญ่ จะมีอิทธิพลต่อพนักงานระดับล่าง ถ้าเป็นองค์การขนาดเล็กจะมี
อิทธิพลต่อกระบวนการท างาน 

4. ขนาดขององค์การ (Organization Size) มีผลต่อการออกแบบองค์การเช่น 
 องค์การขนาดใหญ่มีแนวโน้มต้องการผู้ที่มีความสามารถเฉพาะด้านเป็นผู้เชี่ยวชาญ และองค์การที่
ขยายใหญ่ขึ้นควรมีการกระจายอ านาจในการตัดสินใจ 

5. วงจรชีวิตขององค์การ (Organization Life Cycle) องค์การจะเริ่มจากขนาด 
เล็กและขยายตัวเป็นขนาดใหญ่ จะต้องผ่านขั้นตอนต่างๆในการพัฒนา 4 ขั้นตอน ซึ่งเรียกว่า วงจร
ชีวิตขององค์การ ได้แก่ ขั้นตอนแรกองค์การมีขนาดเล็ก กฎ ระเบียบน้อย มีการกระจายงานกันท า 
การตัดสินใจเป็นแบบรวมอ านาจ ขั้นตอนที่สอง องค์การมีการขยายตัว มีการเพ่ิมบุคลากรและ

                                           
12 เสนาะ ติเยาว์ , หลักการบริหาร , (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ.2551). 
13 ชวลิต ประภาวนนท์ , องค์การและการจัดการ , (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์พัฒนา

ศึกษา,2539), 165-168. 
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ทรัพยากร เริ่มมีกฎที่เป็นทางการมากขึ้น ผู้บริหารระดับสูงยังคงมีการตัดสินใจแบบรวมอ านาจ 
ขั้นตอนที่สาม องค์การมีการเติบโตเต็มที่ บุคลากรถูกแบ่งงานออกไปตามหน้าที่ ได้แก่ พนักงาน
ปฏิบัติงานหลัก(Line) และทีมที่ปรึกษา (Staff) ผู้บริหารระดับสูงมีการกระจายอ านาจในการตัดสินใจ 
และข้ันตอนที่สี่ องค์การมีการเจริญเติบโตมาเต็มที่ การเติบโตเริ่มช้าลง ผู้บริหารและพนักงานยังต้อง
ปฏิบัติงานสลับซับซ้อน ดังนั้น การแยกองค์การออกเป็นหน่วยย่อย จะช่วยแก้ปัญหาโครงสร้างได้ดี 
ในแต่ละหน่วยจะต้องพ่ึงพาอาศัยกัน มีการประสานงานกัน และท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 

การจัดและออกแบบโครงสร้างองค์การที่ดี ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ส าคัญ 9 
 ประการ14 ดังต่อไปนี้ 

1. จัดสายบังคับบัญชาเหมาะสม (Chain of Command) หมายถึง สายของสัมพันธ์
ของบุคคลในองค์การตามล าดับขั้น จากระดับสูงไปยังระดับต่ าตลอดทั้งองค์การโดยแต่ละสายบังคับ
บัญชาไม่ควรให้มีล าดับขั้นมากเกินไป 

2. จัดการติดต่อสื่อสารสะดวกคล่องตัว (Communication) การติดต่อสื่อสารเป็น
เรื่องส าคัญที่องค์การจะต้องจัดให้มีอย่างสะดวกและดีพอ เพ่ือที่จะให้ทุกคนปฏิบัติงานได้อย่าง
ประสานกัน และบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. จัดให้การบังคับบัญชามีเอกภาพ (Unity of Command) หมายถึงผู้บังคับบัญชา
โดยตรงเพียงคนเดียวเท่านั้น เพ่ือมิให้มีความสับสน 

4. มีขอบเขตของการควบคุมที่เหมาะสม (Span of Control) หมายถึง
ผู้บังคบับัญชาควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยจ านวนที่เหมาะสม ไม่มากหรือน้อยเกินไป 

5. ค านึงถึงการแบ่งงานกันท า (Division of Work) หมายถึงวิธีการจัดแบ่งงานให้
เหมาะสมเพื่อแบ่งงานกันท า 

6. จะต้องแบ่งงานให้มีเจ้าหน้าที่ 3 ฝ่าย คือ งานหลัก (Line) งานช่วย (Staff) และ
งานเสริม (Auxiliary)ให้เหมาะสม โดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหลัก (Line) ปฏิบัติงานตรงตาม
วัตถุประสงค์ขององค์การ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานช่วย (Staff) ปฏิบัติงานช่วยเหลือหน่วยงานหลัก และ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเสริม (Auxiliary) ท าหน้าที่ช่วยอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ 

7. ต้องมีการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (Coordination) หมายถึงกิจกรรมส าคัญ
ที่จะท าให้งานสามารถปฏิบัติได้อย่างสอดคล้อง ให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ 

                                           
14 บรรยงค์ โตจินดา , องค์การและการจัดการ , (กรุงเทพมหานคร : บริษัทรวมสาส์น(1977) 

จ ากัด), 132. 
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8. ต้องก าหนดหน้าที่ (Job Description) และมอบหมาย อ านาจหน้าที่(Authority) 

ที่เหมาะสม หมายถึงการจัดองค์การจะต้องก าหนดหน้าที่  และความรับผิดชอบไว้ให้ชัดเจนว่า
หน่วยงานใดมีหน้าที่ความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่อย่างไร 

9. ต้องมีการมอบหมายงาน(Work Assignment) และมอบอ านาจหน้าที่
(Delegation of Authority) ให้ผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 

 2.1.7 แนวคิดแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างาน 
คุณหญิง ดร.ภรณี(กีรติบุตร)มหานนท์ พบว่า การประเมินประสิทธิผลขององค์การมี 

19 ตัวแปร15 ได้แก่ 
1. ความมีประสิทธิภาพโดยทั่วไป (Overall Effectiveness) ความมากน้อย

(Degree) ของการที่องค์การสามารถบรรลุถึงเป้าหมายทั้งหมด หรือบรรลุถึงความส าเร็จในงานหลัก 
วิธีการประเมินผลทั่วไปคือการพิจารณาถึงเกณฑ์เดี่ยวๆ(Single Criteria) ให้มีจ านวนมากที่สุดเท่าที่
จะมากได้ เพ่ือตัดสินประสิทธิผลขององค์การ 

2. คุณภาพ (Quality) คุณภาพของผลผลิตหรือบริการพ้ืนฐานขององค์การ 
3. ผลผลิต (Productivity) ปริมาณ(Quantity/Volume) ของผลผลิตหรือบริการ 

สามารถจะวัดได้จาก 3 ระดับ คือ บุคคล กลุ่มหรือองค์การทั้งหมด ทั้งนี้ไม่ใช่เป็นการวัดประสิทธิภาพ 
(Effective) เนื่องจากไม่มีการคิดค านวณถึงค่าใช้จ่าย (Cost) เมื่อเทียบอัตราส่วนของผลที่ได้รับ
(Output) 

4. ความพร้อม (Readiness) การตัดสินทั่วไปเกี่ยวกับความเป็นไปได้ (Probability) 
ขององค์การในการปฏิบัติงานที่จ าเพาะเจาะจงบางอย่างหากถูกขอร้อง 

5. ประสิทธิภาพ (Efficience) อัตราส่วน(Ratio) ซึ่งเปรียบเทียบระหว่างการปฏิบัติ 
(Performance) กับค่าใช้จ่าย(Cost) ส าหรับการปฏิบัติต่อ 1 หน่วย เช่น จ านวนค่าใช้จ่ายต่อ 1 
หน่วยของการปฏิบัติ,เวลาที่ใช้,ความมากน้อยของความสามารถในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
ก าหนดการ(Schedules) มาตรฐานการปฏิบัติ และเกณฑ์อ่ืนที่ตั้งไว้ 

6. ผลก าไร (Profit)หรือผลตอบแทน(Return) ผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุน 
(Return on Investment) ในสายตาของเจ้าหน้าที่องค์การ,จ านวนของทรัพยากรที่เหลืออยู่หลังจาก
เสียค่าใช้จ่ายและข้อผูกพันอื่นเรียบร้อยแล้ว เป็นเปอร์เซ็นต์ 

                                           
15 ภรณี(กีรติบุตร)มหานนท์ ,คุณหญิง ดร. . , การประเมินประสิทธิผลขององค์การ , 

(กรุงเทพมหานคร: O.S. Printing House Co.,Ltd.,2529), 43-45. 
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7. การเติบโต (Growth) การเพ่ิมในสิ่งต่างๆ เช่น อัตราก าลัง เครื่องมือเครื่องใช้ใน 

องค์การ ทรัพย์สิน การขาย ก าไร และการเริ่มสิ่งใหม่ โดยเปรียบเทียบกับสภาพปัจจุบันขององค์การ
กับสภาพที่องค์การเคยเป็น 

8. การใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อม (Utilization of Environment) ความ 
กว้างขวางขององค์การในการประสบผลจากการมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม โดยการสามารถ
น าเอาทรัพยากรซึ่งมีคุณค่าและมีจ ากัด ซึ่งมีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานขององค์การมาใช้ได้ การ
วิเคราะห์ในประเด็นนี้ต้องท าในระยะยาวไม่ใช่ระยะสั้น เพ่ือดูความสม่ าเสมอของทรัพยากรทาง
การเงินและอัตราก าลัง 

9. ความมั่นคง (Security) การคงไว้ซึ่งโครงสร้าง หน้าที่ และทรัพยากรไว้ได้ในระยะ 
เวลาที่ผ่านไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการถูกกดดัน(Stress) 

10. การเปลี่ยนงาน (Stability) หรือการรักษาคนไว้ได้ (Retention) ความบ่อยครั้ง 
หรือจ านวนผู้ขอลาออก 
 11. การขาดงาน (Absenteism) ความบ่อยครั้งหรือจ านวนของการขาดงาน 

12. อุบัติเหตุ (Accident) ความบ่อยครั้งของอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนในการท างาน ซึ่งมีผล 
ท าให้เกิดการชะงักล่าช้าของงาน 

13. ขวัญ (Morale) สภาพการจูงใจให้สมาชิกในองค์การพยายามท างานเพิ่มข้ึนเป็น 
พิเศษ ในการบรรลุถึงเป้าหมายขององค์การ รวมทั้งความรู้สึกผูกพันต่อองค์การในรูปของกลุ่ม 

14. การจูงใจ (Motivation) พลังความรู้สึกพร้อมหรือเต็มใจของบุคคลที่จะท างาน 
เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายของงาน 

15. ความพึงใจ (Satisfaction) ความรู้สึกพอใจซึ่งบุคคลมีต่อบทบาทหรืองานของ 
ตนในองค์การ โดยเห็นว่าการท างานดังกล่าวของตนได้รับรางวัลหรือผลตอบแทนอย่างยุติธรรมจาก
องค์การที่ตนท างานอยู่ด้วย 

16. การยอมรับเป้าหมายการเป็นองค์การของตน (Internalization of  
Organizational Goal) การยอมรับเป้าหมายขององค์การโดยบุคคล และหน่วยภายในองค์การ โดย
เชื่อว่าเป้าหมายขององค์การถูกต้องและสมควร 

17. ความขัดแย้ง-ความสามัคคี (Conflict-cohetion) ความขัดแย้งหมายถึง การ 
ขัดแย้งทั้งทางวาจาและร่างกาย การไม่ประสานงานกัน และการสื่อข้อความที่ไม่มีประสิทธิผล ส่วน
ความสามัคคี หมายถึงการที่สมาชิกขององค์การชอบพอกัน ท างานร่วมกันได้ดีติดต่อสื่อสารเต็มที่ 
เปิดเผย และประสานการท างานกัน 

18. ความยืดหยุ่น-การปรับตัว (Flexibility-Adaptation) ความสามารถของ 
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องค์การในการเปลี่ยนวิธีการ หรือหลักเกณฑ์ในการท างานให้สนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม เพ่ือไม่ให้องค์การเข้มงวดเกินไปจนไม่สนองตอบต่อแรงกระตุ้นของสภาพแวดล้อม 

19. การประเมินโดยสภาพแวดล้อมภายนอก (Evaluations by External Entities) 
 การประเมินผลองค์การหรือหน่วยขององค์การโดยบุคคลและองค์การในสภาพแวดล้อมที่องค์การมี
ความสัมพันธ์ด้วย โดยดูจากความเลื่อมใส ศรัทธา ความเชื่อมั่น การสนับสนุนที่กลุ่มต่างๆรวมทั้ง
ประชาชนทั่วไปให้แก่องค์การ 

 
 2.1.8 ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรม

ประชาสัมพันธ์ 
กรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะหน่วยงานภาครัฐรับผิดชอบงานด้านการประชาสัมพันธ์ 

ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ (พ.ศ. 2555 – 2559) เมื่อเดือนกรกฎาคม 2554เพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองและนโยบายการบริหารงานของ
รัฐบาลซึ่งส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์ดังนั้นกรมประชาสัมพันธ์โดยส านัก
พัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์จึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ (พ.ศ. 
2555 – 2559) เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ส าหรับผู้บริหารใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการและจัดสรรงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์รวมทั้งหน่วยปฏิบัติใช้เป็นแนวทาง
ในการด าเนินงานต่อไปจากการศึกษาเอกสาร “การจัดท าแผนยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ (พ.ศ. 
2555 – 2559)” ซึ่งจัดท าโดยส านักพัฒนานโยบายแผนการประชาสัมพันธ์16 ได้ระบุถึงปัจจัยหรือ
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีส่งผลต่อการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ มีดังนี้  

ปัจจัยด้านการเมือง  รัฐบาลให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างความรู้ 
ความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องนโยบายการด าเนินงานและผลงานของรัฐบาล โดยเฉพาะในประเด็น
ส าคัญๆนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่รับผิดชอบมักจะชี้แจงกับประชาชนด้วยตนเอง เพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่นต่อประชาชน และผู้ที่ เกี่ยวข้องในการด า เนินนโยบายนั้นๆ และมอบหมายให้กรม
ประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักในการประชาสัมพันธ์นโยบาย ผลงาน และแนวทางการบริหาร
ประเทศของรัฐบาลให้ประชาชนได้รับทราบและน าข้อมูลความต้องการของประชาชนมาสู่รัฐบาล เป็น
โอกาสในการขยายงานและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อประชาชนของกรมประชาสัมพันธ์ 

                                           
16 ส านักพัฒนานโยบายและแผน กรมประชาสัมพันธ์ , เอกสารแผนยุทธศาสตร์กรม

ประชาสัมพันธ์ พ.ศ.2555-2559 ,(2554). 
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อย่างไรก็ตามความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองนโยบายของรัฐบาล และการ 

ด าเนินงานที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้การประชาสัมพันธ์ขาดความต่อเนื่อง นโยบายบางเรื่องแม้
จะยังคงด าเนินการอยู่แต่การที่รัฐบาลลดความส าคัญลงในเวลาต่อมา มีผลต่อภารกิจของกรม
ประชาสัมพันธ์ที่ต้องปรับเปลี่ยนประเด็นการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของรัฐบาล 
ในช่วงเวลานั้นๆนอกจากนั้น เมื่อมีการตอบโต้กันของฝ่ายการเมือง ฝ่ายรัฐบาลมีโอกาสเข้าถึงสื่อของ
รัฐมากกว่า ท าให้กรมประชาสัมพันธ์เสียภาพลักษณ์เรื่องความเป็นกลางในการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร 
กระทบต่อความเชื่อถือและความพึงพอใจของประชาชน นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองท า
ให้การด าเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.) ขาดความต่อเนื่อง ทั้งด้าน
นโยบาย และการปฏิบัติหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ขาดการมีส่วนร่วมในการจัดท ายุทธศาสตร์การ
ประชาสัมพันธ์ของชาติสานักงานเลขานุการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติเอง  ก็ไม่ได้
จัดระบบบริหารจัดการและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่ได้ให้
ความสนใจกับสภาพการแข่งขันและความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรจึงท าให้บทบาทการ
ก าหนดนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติไม่ประสบความส าเร็จ 

นอกจากนี้ สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง ความขดัแย้งอย่างรุนแรงด้าน 
ความคิด และความเชื่อทางการเมืองส่งผลให้เกิดปัญหาทั้งทางการเมือง วิกฤตเศรษฐกิจสังคม และ
ความมั่นคงของประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 สื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศให้ความสนใจติดตาม
ข่าวสารเกี่ยวกับประเทศไทยอย่างมาก จึงเป็นโอกาสส าหรับกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะองค์กรหลัก
ด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนภาครัฐโดยการเพ่ิมบทบาทการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้าน
ต่างประเทศขยายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและสื่อมวลชน ในการ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนโยบายและการด าเนินงานของรัฐเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นต่อการด าเนินนโยบาย
ของรัฐบาลส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทย และรักษาสมดุลในการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ความต้องการของนักลงทุน ทั้งในและต่างประเทศเรื่องข้อมูล 
ข่าวสารความเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งภาคการผลิตภาคการบริการภาคการขนส่ง (Logistic) ภาค
แรงงานและอ่ืนๆทาให้ความต้องการข้อมูลข่าวสารเพ่ือประกอบการตัดสินใจมีมากขึ้นยิ่งกว่านั้นการ
เป็นศูนย์กลางด้านแรงงานของประเทศเพ่ือนบ้าน (กัมพูชา,พม่า,ลาว) ท าให้มีแรงงานต่างด้าวเข้ามา
ประกอบอาชีพทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายเป็นโอกาสให้กรมประชาสัมพันธ์มีบทบาทส าคัญในการ
เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจด้านการลงทุน และการสร้างความรู้ความ
เข้าใจกับกลุ่มแรงงานต่างด้าวในเรื่องเก่ียวกับกฎหมายและการปฏิบัติตามกรอบของทางราชการภาวะ
วิกฤตทางเศรษฐกิจทาให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนขอใช้บริการสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือในการจัดทาแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก
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เ พ่ิมขึ้นความผันผวนของค่าเงินบาทที่แข็งค่า  ณ ปัจจุบันเ อ้ือต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสื่ อ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ด้วยต้นทุนที่ต่ าลง 

กระทรวงการคลังกับสานักงบประมาณร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการ 
จัดท างบประมาณสมดุลภายใน ๕ ปี ส่งผลต่อการพิจารณางบประมาณด้านงบลงทุนเนื่องจากกรม
ประชาสัมพันธ์มีเครื่องมืออุปกรณ์จานวนมากมีราคาสูงและต้องจัดซื้อจากต่างประเทศการเสนอขอ
งบประมาณสาหรับซื้อทดแทนหรือซ่อมแซมโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับหน่วยงานราชการทั่วไปจึงเป็น
อุปสรรคต่อการได้รับงบประมาณอย่างเหมาะสมและการจัดท างบประมาณสมดุลมักจะพิจารณาปรับ
ลดงบลงทุนก่อนเป็นอันดับแรก 

ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม ประเทศไทยก้าวสู่สังคมสารสนเทศการที่ประเทศ 
ไทยก้าวสู่สังคมสารสนเทศซึ่งเป็นยุคของการจัดการข่าวสารให้เป็นปัจจัยและพลังส าคัญในการพัฒนา
ประเทศความจาเป็นที่ภาครัฐและภาคเอกชนจะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับยุคสมัยตามให้ทัน
เทคโนโลยีและปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลทวีขึ้นแม้ปรัชญาและแนวคิดพ้ืนฐานของการ
ประชาสัมพันธ์จะคงอยู่ที่การให้บริการข่าวสารข้อเท็จจริงและสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐกับประชาชนบนพ้ืนฐานของการสื่อสารสองทางเช่นเดิมในขณะเดียวกันมี
การหลั่งไหลของข้อมูลข่าวสารจากทั่วโลกเข้าสู่ประเทศไทยอย่างรวดเร็วประชาชนเปิดรับสื่อและมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารมากขึ้นทาให้กรมประชาสัมพันธ์ต้องเร่งพัฒนาเทคนิคและ
รูปแบบการนาเสนอข้อมูลข่าวสารให้น่าสนใจสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่
หลากหลายทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยยังคงมุ่งเน้นการนาเสนอข่าวที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ 

หลักการแนวคิดการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ท าให้ประชาชนเรียกร้องสิทธิ 
การมีส่วนร่วมในกิจการของรัฐอย่างกว้างขวางแพร่หลายเกิดการแข่งขันการนาเสนอข้อมูลข่าวสาร
และพัฒนาสื่อรูปแบบใหม่ๆเพ่ือสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องดังจะเห็นได้
จากรายการวิเคราะห์ข่าวได้รับความนิยมจากผู้ชมผู้ฟังหลากหลายวัยและนาไปสู่การสร้างกระแสทาง
สังคมเปิดโอกาสให้กรมประชาสัมพันธ์เพ่ิมบทบาทการเป็นสื่อกลางระหว่างรัฐบาลกับประชาชนโดย
สะท้อนปัญหาของประชาชนสู่รัฐบาลและนาเสนอแนวทางการทางานของรัฐบาลไปสู่ประชาชนเพ่ือ
สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันและนาไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย 

อิทธิพลของวัฒนธรรมจากต่างประเทศทั้งในและนอกภูมิภาคท่ีหลั่งไหลเข้าสู่ 
ประเทศไทยไทยส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่านิยมพฤติกรรมของเยาวชนไทยเกิดการลอกเลียนแบบ
วัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะสื่อสารมวลชนของรัฐมีหน้าที่ส่งเสริมและ
เผยแพร่ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมศีลธรรมและค่านิยมที่ดีจึงมีภารกิจในการประชาสัมพันธ์ส่งเสริม
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ศิลปวัฒนธรรมศีลธรรมและค่านิยมที่ดีแก่เด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องเพ่ือธ ารงความเป็นไทยไว้ใน
จิตสานึกของคนรุ่นใหม่ 

ปัจจัยด้านเทคโนโลยีความหลากหลายของสื่อและรูปแบบการสื่อสารที่ 
เปลี่ยนแปลงไปจากการสื่อสารทางเดียวถึงกลุ่มเป้าหมายจานวนมาก (Mass Communication) เป็น
การสื่อสารเฉพาะกลุ่ม(Mass Individual) และการสื่อสารแบบรอบตัวโดยใช้ภาพและสัญลักษณ์จาน
วนมากใช้ข้อความและเวลาในการสื่อสารสั้นๆแต่สื่อสารด้วยความถี่สูงเพ่ือดึงดูดความสนใจของ
กลุ่มเป้าหมายสื่อที่มีรูปแบบหลากหลายขึ้นนี้มีผลให้การโฆษณาประชาสัมพันธ์เข้าถึงกลุ่มผู้รับสารได้
ยากเพราะผู้รับสารกระจัดกระจายมีวิถีชีวิตเร่งรีบและมีเวลารับสารน้อยส่งผลต่อภารกิจการ
ประชาสัมพันธ์ที่ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายเนื่องจากประชาชนมีทางเลือกในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารหลายทางมากข้ึน 

การเปลี่ยนแปลงระบบการส่งสัญญาณจากระบบอานาล็อกเป็นระบบดิจิทัล การ 
เปลี่ยนแปลงระบบการส่งสัญญาณท าให้สื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อโทรทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงจากการ
ส่งสัญญาณภาคพ้ืนดินเป็นบริการแบบใหม่ทั้งทางสายและทางอินเทอร์เน็ตทาให้ธุรกิจและ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระจายเสียงและแพร่ภาพมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วเพ่ือรองรับ
วิวัฒนาการใหม่ๆที่เกิดขึ้น เช่น ชมโทรทัศน์ผ่านระบบบรอดแบนด์และเคเบิล การเพ่ิมจานวนช่อง
โทรทัศน์โดยไม่ต้องขอขยายความกว้างของแถบความถี่หรือแพร่ภาพด้วยระบบความชัดสูง (EDTV – 
enhanced definition television / HDTV – high-definition television) รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงระบบการกระจายเสียง และแพร่ภาพจากระบบอานาล็อกเป็นระบบดิจิทัลเป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญซึ่งหลายๆประเทศรวมทั้งประเทศไทยจ าเป็นต้องดาเนินการตามกรอบมติของ
เพ่ือนสมาชิกอาเซียนภายในปี  2563 กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะหน่วยงานของรัฐซึ่งมีสถานี
วิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ในสังกัดจ านวนมากจึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีการกระจายเสียงและแพร่ภาพและระบบบริหารจัดการข้อมูลการประชาสัมพันธ์เพ่ือ
รองรับเทคโนโลยีใหม่ๆด้วย 

การพัฒนาบริการโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadbrand) การที่รัฐบาล 
ก าหนดให้การพัฒนาบริการโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นนโยบายระดับชาติมีผลต่อการ
ให้บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณะของกรมประชาสัมพันธ์ที่จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบให้
ทันสมัยตามความต้องการของผู้บริ โภค  และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจึงเป็นโอกาสที่                      
กรมประชาสัมพันธ์จะต้องพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมรองรับเทคโนโลยีใหม่  ยิ่งกว่านั้นการ
พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นท าให้การแข่งขันด้านสื่อสารมวลชนทวีความรุนแรงขึ้นภาคเอกชน
สามารถตัดสินใจเลือกซื้อและปรับใช้นวัตกรรมใหม่ๆซึ่งมีราคาสูงเพ่ือพัฒนารูปแบบการนาเสนอให้
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น่าสนใจมากกว่าภาครัฐ ผู้รับบริการข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์จึงมีแนวโน้มลดลงตาม
พฤติกรรมการเลือกใช้สื่อของกลุ่มเป้าหมายท าให้การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภาครัฐไม่
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

การสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปเป็นลักษณะเครือข่ายขยายครอบคลุมเชื่อมโยงกันทั่วโลก 
การสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปเป็นลักษณะเครือข่ายเชื่อมโยงกันมีการก าหนดเป้าหมายร่วมกัน การ
ท างานล าพังองค์กรเดียวยากท่ีจะประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะเมื่อต้องแข่งขันกับองค์กรที่มีลักษณะ
เครือข่าย ผู้รับสารกลายเป็นทั้งผู้ส่งสาร ช่องทางและพันธมิตรในการสื่อสารอินเตอร์เน็ตท าให้การ
สื่อสารยุคปัจจุบันเป็นการสื่อสารสองทางด้วยตนเอง (Mass Individual) เช่นการติดตามทางเว็บ
บอร์ด เอสเอ็มเอส แช็ทรูม หรือโทรศัพท์มือถือ ตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ เอกชน และสื่อมวลชนต่างประเทศ
เริ่มมีอิทธิพลมีบทบาทข้ามพรมแดนเกิดสงครามสื่อ (Media War) สงครามข่าว (Information War) 
กรมประชาสัมพันธ์ จึงอาจจะไม่ใช่หน่วยงานหลักด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของชาติ
อีกตอ่ไป เพราะหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และประชาชนต่างก็มีเครือข่ายวิธีการสื่อสาร
ของตนเอง 

 2.1.9 แนวคิดการจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ  
องค์การมหาชน17 เป็นองค์กรที่สามารถลดข้อจ ากัดและอุปสรรค ส าหรับงาน 

บริการสาธารณะ ซึ่งต้องการความคล่องตัวในการด าเนินงานสูง และเป็นภารกิจที่ ไม่ได้ด าเนินการใน
เชิงพาณิชย์ที่มุ่งหาก าไร หรือสามารถหารายได้มาเลี้ยงตัวเอง โดยเฉพาะระบบราชการที่มีสายการ
บังคับบัญชาและล าดับชั้นของการตัดสินใจที่ยาวไกล และมีกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมีมาตรฐานการ
จ้างงานเพียงมาตรฐานเดียว ท าให้ไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับราคาตลาด ส าหรับ
บุคลากรที่ต้องคัดเลือกมาโดยเฉพาะตามคุณสมบัติที่เหมาะสมกับ ภารกิจเฉพาะด้าน มีระบบ
งบประมาณท่ีมีความเป็นอิสระ 

วิธีการจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์การมหาชน จัดสรรให้เป็นเงินอุดหนุนทั่วไปที่ 
จดัสรรให้เป็นรายปีตามความเหมาะสม ซึ่งเป็นข้อยืนยันความเป็นอิสระในทางการบริหารงบประมาณ
ขององค์การมหาชน เพราะเงินทุนอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้ในแต่ละปีนั้นอยู่จะภายใต้ดุลยพินิจของ
องค์การมหาชนที่จะตัดสินใจในเรื่องประเภทและจ านวนการใช้จ่ายได้เองตามความเหมาะสม      
ส่วนในด้านความสัมพันธ์กับรัฐนั้น องค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้บริการ
สาธารณะโดยใช้งบประมาณแผ่นดินท าให้องค์การมหาชนต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐในลักษณะ

                                           
17 สุนทรี สุภาสงวน และคณะ , เอกสารหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ:องค์การมหาชน

และหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ , ส านักงาน ก.พ.ร. , (2554),1-12. 
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ของการก ากับดูแล แต่รายงานการจัดสรรงบประมาณและการก ากับดูแลองค์การมหาชนย่อมเป็นไป
โดยการเคารพหลักการของความเป็นอิสระในการด าเนินงานขององค์การมหาชน 

 หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ  (Service Delivery Unit : SDU)18 เป็นหน่วยงาน 
ของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการ ซึ่งได้รับการจัดตั้งขึ้นเพ่ือให้บริการแก่หน่วยงานต้นสังกัด ส่วนราชการอ่ืน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ/หรือประชาชน โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหารายได้ (ก าไร)และ
น าส่งรายได้เข้ารัฐเป็นการโดยตรง หรือจ าเป็นต้องเลี้ยงตัวเองได้เป็นส าคัญ อย่างไรก็ดี ในบางกรณี
อาจมีการวางเงื่อนไขให้ต้องน าส่งรายได้เหนือรายจ่ายบางส่วนเข้ารัฐตามสมควร ไม่ใช่การแปรสภาพ
กิจการหรือโอนถ่ายภารกิจให้ไปเป็นของเอกชน (privatization) แต่ต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
สามารถแข่งขันและเทียบเคียงได้กับภาคเอกชน และไม่ใช่หน่วยงานที่มีความเป็นอิสระอย่างเด็ดขาด 
หรืออยู่นอกเหนือการการควบคุมดูแลของฝ่ายบริหารอย่างสิ้นเชิง แต่ยังคงอยู่ภายใต้สายการบังคับ
บัญชาของรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง และอธิบดี ตามล าดับ 

นอกจากนี้ ยังได้รับการยกเว้นหรือผ่อนคลายกฎระเบียบเพ่ือให้เกิดอิสระ  มีความ 
คล่องทางการบริหารจัดการ(managerial flexibility waivers) ยังคงมีขีดจ ากัดอยู่บางประการ ตราบ
เท่าที่ไม่เกินขอบเขตอ านาจหน้าที่ของฝ่ายบริหาร (นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี ) ที่สามารถ
อนุญาตหรืออนุมัติให้ได้เท่านั้น มีหลักการที่แตกต่างไปจากองค์การมหาชน ในแง่ของลักษณะ
ธรรมชาติของภารกิจงานที่ยังไม่สมควรแยกออกเป็นนิติบุคคลอิสระอย่างเด็ดขาดจากหน่วยงานแม่ต้น
สังกัดเดิม หรืออาจมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กและขอบเขตที่จ ากัดกว่า  หรือไม่มีคุณลักษณะของประเด็น
ในเชิงนโยบายสาธารณะอย่างเด่นชัดที่จ าเป็นต้องมีระดับของความเป็นอิสระอย่างค่อนข้างสูง 

 2.1.10 แนวคิดทฤษฎีการสื่อสาร 
ความหมายของการสื่อสาร การให้ความหมายเกี่ยวกับการสื่อสารมีหลากหลาก

มากมายตามความสนใจของนักวิชาการแต่ละบุคคลที่ใหความส าคัญและพิจารณาการสื่อสารในภาพ
หรอืมิตทิี่แตกต่างกันไป 

แอริสโตเติล (Aristotle) นักวาทวิทยาไดนิยามการสื่อสารไววา “คือการแสวงหา
วิธีการชักกจูงใจที่พึงมอียู่ทุกรูปแบบ” 

เอ็ดเวิรด ซารพีร (Edward Sapir) กล่าวว่า “การสื่อสาร คือการตีความหมายโดย 
 สัญชาตญาณตอทา่ทางท่ีแสดงเปนสัญลักษณโดยไมรตัูว ตอความคิดและตอพฤติกรรมของบุคคล” 

วอรเรน ดับเบิลยูวีเวอร(Warren W. Weaver) ใหความหมายการสื่อสารว่า “การ 

                                           
18 เรื่องเดียวกัน , 1-10. 
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สื่อสารเปนค าที่มีความหมายกว้างขวางและครอบคลุมถึงกระบวนการทุกอย่างในจิตใจของคนๆหนึ่ง 
อาจมีผลตอจิตใจของคนอีกคนหนึ่ง การสื่อสารจึงไมไดหมายความแตเพียงการเขียน และการพูด
เท่านั้น หากยังรวมไปถึงดนตรี ภาพ การแสดงบัลเลต และพฤติกรรมทุกพฤติกรรมของมนุษย์อีก
ด้วย”  

จอรจ เกิรบเนอร (George Gerbner) นิยามการสื่อสารไววา “การสื่อสารคือการ 
แสดง ปฏิสัมพันธกันทางสังคม (Social Interaction) โดยใชสัญลักษณและระบบสาร (Message 
System)”  

วิลเบอร ชแรมม (Wilbur Schramm) กลาวถึงการสื่อสารวา “การสื่อสาร คือ การ 
มีความเขาใจรว่มกันตอเครื่องหมายทีแ่สดงขาวสาร(Information Signs)”  

ชารลลอีออสกูด (Charles E. Osgood) ใหความหมายการสื่อสารวา “ใน 
ความหมาย โดยทั่วไปแลว การสื่อสารเกิดข้ึนเมื่อฝายหนึ่ง คือ ผูสงสาร มีอิทธิพลตออีกฝายหนึ่ง คือผู
รับสาร โดยใชสัญลักษณตางๆ ซึ่งถูกสงผานสื่อที่เชื่อมระหว่างทั้งสองฝ่าย” 

 กระบวนการสื่อสาร ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญอย่างน้อย 4 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 

1. ผู้ส่งสาร (Sender)  เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ ผู้ส่งสาร หมายถึง บุคคลหรือ 
กลุ่มบุคคลที่มีความคิด มีความต้องการส่งข้อมูลข่าวสาร อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด ความคิดเห็น 
ทัศนคติ ความเชื่อ และอ่ืนๆ ไปยังผู้รับสาร เพ่ือก่อให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งต่อผู้รับสาร ผู้ส่ง
ข่าวสารเป็นผู้เลือกข้อมูลข่าวสารที่จะถ่ายทอดไป การเลือกวิธีการและช่องทางในการส่งสารไปยังผู้รับ
สาร และเป็นผู้ก าหนดผู้รับข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับใดระดับหนึ่ง หรือใน
ด้านใดด้านหนึ่งกับผู้รับสาร เช่น ต้องการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ หรือความรู้ การเปลี่ยนแปลงความ
เชื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้รับสาร 

2. สาร (Message) หมายถึง เรื่องราว ความหมายที่แสดงออกมาโดยใช้ ภาษา 
 หรือใช้สัญลักษณ์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดการรับรู้ และมีปฏิกิริยาตอบสนอง 

3. ช่องทางการสื่อสาร (Channel or Media) หมายถึง สิ่งที่น าหรือพาข้อมูล 
ข่าวสารจากผู้ส่งสารน าส่งไปยังผู้รับสาร 

4. ผู้รับสาร  (Receiver)  มีการเรียกกันหลายค า ได้แก่  ผู้ถอดรหัส (Decoder)   
ผู้ฟัง (Listener) ผู้ฟังผู้ชม (Audience) การสื่อสารจะมีประสิทธิภาพ ประสบความส าเร็จหรือไม่ 
ขึ้นอยู่กับผู้รับสาร ในการเลือก การตีความสาร และความเข้าใจสารที่ตนได้รับอย่างไร ดังนั้น แมการ
สื่อสารจะเริ่มตนจากผูสงสาร แตบุคคลที่จะแสดงวาการสื่อสารประสบความส าเร็จหรือไมนั้นก็คือ    
ผูรับสาร เชน ถาผูรับสารตองการรับสารตามที่ผูสงสารสงในขณะนั้น หรือผูรับสารมีความรูในการที่จะ
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ท าความเขาใจตอสาร ก็จะท าใหการสื่อสารส าเร็จโดยงาย ในทางตรงกันขาม หากผูรับสารขาดความ
สนใจ ปดกั้นการรับขาวสาร หรือผูรับไมสามารถท าความเขาใจในสารที่ผูสงสาร สงใหไดก็จะท าใหการ
สื่อสารนั้นลมเหลว ดังนั้น ในการสื่อสารทุกครั้งสิ่งที่ผูสงจะตองพิจารณาและค านึงถึงอยางมากคือ    
ผูรับสาร19  

กระบวนการสื่อสารในที่นี้ จะขอน าตัวอย่างแบบจ าลองการสื่อสารแบบ 
Transactional (Transactional Communication) มาอธิบายเพ่ือให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ว่า 
การสื่อสารจะประสบความส าเร็จหรือไม่  ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบและปัจจัยที่มี อิทธิพล ซึ่ ง
องค์ประกอบเหล่านี้ จะชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่ตองค านึงถึงเมื่อท าการสื่อสาร ดังนี้ 

1. ผู้ส่งสารและผู้รับสาร (Sender and Receiver) คุณภาพของการสื่อสาร มี 
มากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับองค์ประกอบต่อไปนี้ 

         1.1 ทักษะในการสื่อสาร ได้แก่ ทักษะการเขียน,พูด,ฟัง,อ่าน,ทักษะด้าน
ความคิดการใช้เหตุผล และทักษะทางด้านอวัจนะภาษา 

    1.2 ทัศนคติของผู้ส่งสารและรับสาร 
        1.3 วิธีการผลิตสาร,จุดแข็งจุดอ่อนของสื่อท่ีใช้ และความรู้เกี่ยวกับประเด็น 

เนื้อหาที่มีความส าคัญ 
    1.4 พ้ืนฐานทางด้านจิตใจ ได้แก่ ความสนใจ ความใส่ใจ ความกระหายที่จะ 

เรียนรู้วัฒนธรรมและมุมมองที่มีต่อโลก และความเข้าใจ ได้แก่ ความแตกต่างทางด้าน 
    1.5 ภาษา ส านวนที่ไม่เป็นทางการ ความแตกต่างในการท าความเข้าใจค า 

ต่างๆ 
   1.6 ประสบการณ ์

2. บริบทต่างๆ (Contex)  
         2.1 สถานที่ทั้งด้านกายภาพ และสิ่งแวดล้อม 
         2.2 เวลา 
         2.3 วาระโอกาสต่างๆ 
         2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร 
 

                                           
19 กิติมา สุรสนธิ , ความรูทางการสื่อสาร . (พิมพครั้งที่ 4) , คณะวารสารศาสตรและ

สื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2541), 7-18. 
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3. สิ่งรบกวน (Noise)  

          3.1 สิ่งรบกวนภายนอกจิตใจ เช่น เสียงเพลง เสียงโทรทัศน์ เสียงร้องไห้ 
           3.2 ปัจจัยภายใน เช่น การระลึกถึงสิ่งต่างๆ ทัศนคติ หรือ อคติ 
           3.3 สิ่งรบกวนด้านภาษา เช่น ความไม่เข้าใจค าต่างๆ ศัพท์เฉพาะ 

         3.4 สิ่งรบกวนที่อยู่ในเส้นทางการสื่อสาร เช่น ข้อมูลที่มีอยู่มากมาย ข้อมูลที่ 
                                 ไม่เก่ียวข้องไม่ตรงประเด็น ท าให้เกิดความคลุมเครือในการสื่อสาร 

4. การเข้ารหัส (Encoding) 
4.1 สัญลักษณ์ท่ีคุ้นเคย ใช้ในแต่ละประเพณีวัฒนธรรม มีลักษณะเฉพาะ 
     ของตัวเอง 

 4.2 ภาษาต่างๆ เช่น ไทย ญี่ปุ่น  
 4.3 ค าศัพท์ในการเข้ารหัสจะเก่ียวกับทางเลือกและล าดับการใช้ค า 
 4.4 โครงสร้างของการเข้ารหัส 
 4.5 จ านวนของข้อมูล 
 4.6 การแสดงออกและการเน้นย้ า 
 4.7 เนื้อหาทางอารมณ์ 
 4.8 รูปแบบที่ใช้ 
 4.9 วิธีการและความสนใจ 

5. การถอดรหัส (Decoding) 
 5.1 ภาษา 
 5.2 ความเข้าใจในสัญลักษณ์ 
 5.3 ค าศัพท ์
 5.4 ความเข้าใจและการประเมินคุณค่าทางวัฒนธรรม 
 5.5 วัตถุประสงค์หรือรูปแบบในการตีความของผู้ส่งสาร 

6. สื่อกลาง (Medium) หมายถึง ความมุ่งหมายหรือเจตนาในการน าพาสารจาก 
คนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง สื่อที่ใช้ในการสื่อสาร ได้แก่ 
 6.1 ภาษาพูดในการสื่อสาร เช่น การสนทนาแบบเผชิญหน้า, โทรศัพท์,  
                                    วิทยุ , พระธรรมเทศนา, การพูดในที่สาธารณะ, การอภิปราย, การ    
                                    โต้แย้ง เป็นต้น 

 6.2 ภาษาเขียนในการสื่อสาร เช่น จดหมาย, หนังสือ, นิตยสาร, จดหมาย  
               ข่าว, อีเมล,เว็บเพจ, แผ่นปลิวโฆษณา เป็นต้น 
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 6.3 กลิ่น เช่น กลิ่นกาย กลิ่นน้ าหอม กลิ่นเสน่ห์เรียกหารักส าหรับดึงดูด  

     เพศตรง ข้าม (Pheromones) 
 6.4 สัมผัส เช่น การกอด, การตบ, การจับมือทักทายหรือบอกลา 
 6.5 สัญญาณ เช่น สัญญาณมือ, ไฟจราจร, สัญลักษณ์หรือเครื่องหมาย,    
               สัญญาณธง 
 6.6 นิเทศศิลป์และทัศนศิลป์ เช่น จิตรกรรม, ประติมากรรม,                    
                ภาพประกอบและกราฟฟิก, แผนผังและกราฟ 
 6.7 ดนตรี 
 6.8 ละคร / ละครใบ้ 
 6.9 สื่อที่มีการบันทึกไว้ เช่น กระดาษ, ฟิล์มและวีดีโอ, เครื่อง 
               บันทึกเสียง, เทปคาสเซท, ซีดีและดีวีดี 
 6.10 โทรทัศน์ 
 6.11 การแสดงและมหรสพ 
  6.12 อวัจนภาษา เช่น การแสดงสีหน้า, อิริยาบถ, ภาษาร่างกายใน 

      สภาวะจิตไรส้ านึก 
7. สาร (Message) ประกอบไปด้วย 
 7.1 เนื้อหา ในการสร้างเนื้อหาจะต้องดูปริมาณของข้อมูล ความ 
               เหมาะสม กาลเทศะความสัมพันธ์และการเข้าประเด็นกันของข้อมูล 
   7.2 โครงสร้างของการเข้ารหัส 
 7.3 ความชัดเจน ความถูกต้องแม่นย า ความก ากวมของภาษา 
8. สารล าดับที่สอง (Secondary Messages) ในการส่งสารแต่ละครั้งไม่ได้มีเพียง 

สารล าดับที่หนึ่งเสมอไป แต่ผู้ส่งสารมีความเป็นไปได้ที่จะส่งสารล าดับที่สองเมื่อท าการสื่อสารด้วย ซึ่ง
ได้แก่ 

 8.1 ภาษากาย เช่น การแสดงท่าทาง อิริยาบถต่างๆ, การแสดงออกทาง 
              สีหน้า, การวางมาด, ความใกล้ชิดและระยะห่างทางร่างกาย, การ  
              สัมผัส เป็นต้น 
 8.2 ภาษาท่าทาง เช่น การผิวปากหรืออ้าปากค้างแสดงอาการแปลกใจ, 
              การกรีดร้องหรือตะโกนแสดงอาการกลัวหรือดีใจ, เสียงครวญคราง               
              แสดงอาการเจ็บปวด หรือขยะแขยง, น้ าเสียง,ระดับเสียง, ค า, ความ 
              ดังของเสียง, การท าเสียงสูงเมื่อต้องการแสดงค าถาม เป็นต้น 
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 8.3 การแต่งกาย เช่น ทรงผม, เครื่องประดับ, การแต่งหน้า สิ่งต่างๆ 
               เหล่านี้สามารถบ่งบอกถึงบุคลิกภาพ, บทบาท, สถานภาพ และ 
               หน้าที่การงาน 
2.1.11 แนวคิดเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน 

  ผลลัพธ์จากการท างานของสื่อ จะออกมาเป็นเช่นไร มีตัวแปรต่างๆที่เข้ามามีส่วน
เกี่ยวข้อง  เช่น แหล่งข่าว เนื้อหา ช่องทาง ผู้รับจุดหมายปลายทาง ส าหรับแหล่งข่าวหากข่าวที่
เผยแพร่ออกไปจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ หรือเป็นผู้มีอ านาจ จะมีประสิทธิผลมากกว่าแหล่งอ่ืนๆ และ
ข่าวที่ออกไปจากแหล่งข่าวที่ผู้รับสารสนใจ หรือมีความใกล้ชิดกับผู้รับสาร หรือแหล่งข่าวมีลักษณะที่
คล้ายคลึงกับผู้รับสาร20 

ส าหรับในแง่เนื้อหา หากเนื้อหาถูกส่งออกไปซ้ าๆ สม่ าเสมอ และยิ่งอยู่ใสภาพการณ์ 
ที่ไม่มีเนื้อหาแบบอ่ืนให้เลือกหรือผูกขาด ย่อมจะมีประประสิทธิผล แต่หากเนื้อหานั้นค่อนข้างไกลตัว
ผู้รับสาร หรือไม่มีความส าคัญส าหรับผู้รับสาร ก็จะไม่เกิดประสิทธิผลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ นอกจากนี้
รูปแบบในการส่งสาร เช่น แบบเรียกร้อง เร้าใจ ค าสั่ง ข้อโต้แย้งจากหลายทัศนะ ย่อมมีผลกระทบต่อ
การรับสารของผู้รับสาร สร้างความสนใจในการรับสารมากยิ่งขึ้น 
  อีกประเด็นหนึ่งที่ เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ของสื่อสารมวลชน โดยจากการศึกษา
เปรียบเทียบสื่อบางชนิด เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ ย่อมมีผลลัพธ์ที่แตกต่าง
กัน ซึ่งผู้รับสารที่แตกต่างกันทั้งเพศ วัย การศึกษา อาชีพ ก็ย่อมก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน 
นอกจากนี้ยังมีตัวแปรอื่นๆที่น่าสนใจ ได้แก่ แรงจูงใจ ความสนใจ ระดับความรู้ 
  ในเรื่องของตัวแปรในเรื่องระดับของแรงจูงใจ เริ่มตั้งแต่ขั้นต้น ด้านความเข้าใจของ
ผู้รับสาร ด้านอารมณ์ความรู้สึก(ชอบ ไม่ชอบ ความคิดเห็น ทัศนคติ) จนถึงผลลัพธ์ด้านการแสดง
พฤติกรรมหรือการลงมือกระท า หากมีระดับความผูกพันกับสื่อนั้นๆมาก ผลลัพธ์ก็จะมากตามไปด้วย 
เช่น สื่อโทรทัศน์ ย่อมได้รับความสนใจมากกว่า สื่อสิ่งพิมพ์ และในสถานการณ์ความเป็นจริง ผู้รับสาร
สามารถจะมีทางเลือกได้หลายช่องทาง 
  อีกประเด็นเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการสื่อสารมวลชน Kelman  ได้น าเสนอการศึกษา
เรื่องผลของสื่อที่มีต่อความคิดเห็นของผู้รับสาร โดยใช้ชื่อการศึกษาว่า “3 กระบวนการของอิทธิพล” 
ได้แก่ 

                                           
20 ศิริชัย ศิริกายะ, กาญจนา แก้วเทพ , ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน  ,  (กรุงเทพฯ :           

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,2531). 
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1. Compliance หมายถึงการยอมรับอิทธิพลนั้น เพราะคาดหวังว่าจะได้รับรางวัล 

ที่จะตามมา หรือหลีกเลี่ยงการลงโทษ 
2. Identification เกิดข้ึนเมื่อปัจเจกบุคคลมีความต้องการจะเป็นเหมือนแหล่ง 

ข่าวสารด้วยการเลียนแบบเอาอย่างพฤติกรรมต่างๆ 
3. Internalization หมายถึงอิทธิพลที่เกิดขึ้นได้ เนื่องจากผลของสื่อนั้นสอดคล้อง 

กับความต้องการ และค่านิยมที่มีอยู่ก่อนแล้วของผู้รับสาร สามารถอธิบายได้ว่าเป็นเพราะแรงจูงใจ
ความต้องการ และความปรารถนาของผู้รับสารนั้นเอง 

2.1.12 แนวคิดการเปิดรับข่าวสาร 
  การที่ผู้ส่งสารส่งไปยังผู้รับสารจะประสบผลส าเร็จหรือล้มเหลว โจเซฟ แคลปเปอร์
(Joseph Klapper) ได้กล่าวถึงสื่อมวลชนว่า เป็นเพียงส่วนเสริมด้านการพัฒนาทัศนคติ ความคิด 
และความเชื่อของคนในสังคม แต่กลไกหลักในการพัฒนาเป็นเรื่องของสถาบันทางสังคม เช่น 
ครอบครัว โรงเรียน สถาบันทางศาสนา21 
  นอกจากนี้ ในการเปิดรับข่าวสารต่างๆนั้น ผู้รับสารย่อมจะมีกระบวนการเลือกสรร
(Selective Process) ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ ความต้องการ ความเชื่อ ทัศนคติ 
ความรู้สึกนึกคิดของแต่ละคน กระบวนการเลือกสรรเปรียบเสมือนเครื่องกรอง (Filtes) ข่าวสารซึ่งใน
การรับรู้ของมนุษย์เรานั้นประกอบด้วย 3 ขั้นตอน22 ดังนี้  

1. การเลือกเปิดรับ เลือกสนใจ (Selective Exposure of Selective Attention)  
หมายถึงการที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารจากแหล่งใดแหล่งหนึ่ง โดยบุคคลจะแสวงหา
ข่าวสารเพ่ือสนับสนุนความคิดเดิมที่มีอยู่แล้ว และหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ขัดแย้งกับความรู้สึกนึกคิดของ
ตนเอง ทั้งนี้เพราะการได้รับข่าวสารที่ไม่ลงรอยกับความเข้าใจ หรือความคิดเดิมของตนนั้นจะ
ก่อให้เกิด ความไม่สมดุลทางจิตใจหรือความไม่สบายใจที่เรียกว่า ความไม่สอดคล้องกันทางด้านความ

                                           
21 นุชจิรา โมระเสริฐ , “พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร  ความรู้ ความตระหนัก และการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับแผนการลดปริมาณมูลฝอย” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิตคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2544). 

22 ชนภัทร ธีระพิริยะกุล ,“พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร และความต้องการข่าวสารด้านการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีของพนักงานบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)” (ภาคนิพนธ์  คณะวารสารศาสตร์
และสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2552), 21. 
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เข้าใจ (Cognitive Dissonance) ฉะนั้น การที่จะหลีกเลี่ยงภาวะดังกล่าวได้ก็ต้องแสวงหาข่าวสาร
หรือเลือกสรรเฉพาะข่าวสารที่สอดคล้องกับความคิดเดิมของตนเอง 

2. การเลือกรับรู้หรือตีความ (Selective Perception of Selective 
 Interpretation) หมายถึงเมื่อบุคคลรับข่าวสารที่สนใจแล้วจะตีความตามความเข้าใจ ทั ศนคติ 
ประสบการณ์ ความเชื่อ ความต้องการ ความคาดหวัง แรงจูงใจ ตามสภาวะทางอารมณ์และจิตใจของ
ตนเองในขณะนั้น ซึ่งในบางครั้ง คนเราอาจจะบิดเบือนสารเพื่อให้สอดคล้องกับความเชื่อ และทัศนคติ
ของตนเองอีกด้วย 

3. การเลือกจดจ า (Selective Retention) บุคคลจะเลือกจดจ าข่าวสารในส่วนที่ 
ตรงกับความสนใจ ความต้องการ และทัศนคติของตนเอง และมักจะลืมในส่วนที่ตนเองไม่สนใจหรือไม่
เห็นด้วยกับความคิดของตน ดังนั้นการเลือกจ าเนื้อหาของสารที่ได้รับจึงเท่ากับเป็นการเสริมให้
ทัศนคติหรือความเชื่อเดิมของคนเรามีความมั่นคงยิ่งขึ้น  

นอกจากนี้ วิลเบอร์ ชแรมม์ (Wilber Schramm) ยังชี้ให้เห็นถึงองค์ประกอบอื่นๆ  
ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับสาร23 ดังนี้ 

1. ประสบการณ์ผู้รับสารแสวงหาข่าวสารแตกต่างกันไป ตามประสบการณ์ของตน 
2. การประเมินสารประโยชน์ของข่าวสาร ผู้รับสารจะแสวงหาข่าวสารเพื่อตอบ 

สนองจุดประสงค์ของตน 
3. ภูมิหลัง ผู้รับสารที่มีภูมิหลังแตกต่างกัน จะให้ความสนใจต่อเนื้อหาของสาร 

ต่างกัน 
4. การศึกษาและสภาพแวดล้อม มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกรับสื่อ และเนื้อหาสาร 

ต่างกัน 
5. ความสามารถในการับสาร เป็นเรื่องเก่ียวกับสภาพร่างกายและจิตใจของผู้รับ 

สาร ที่มีผลต่อพฤติกรรมที่เปิดรับสารที่แตกต่างกัน 
6. บุคลิกภาพ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติการโน้มน้าว และพฤติกรรมของ 

ผู้รับสาร 
7. อารมณ์สถานภาพทางอารมณ์ อาจเป็นอุปสรรคต่อความเข้าใจความหมายของ 

สาร 
8. ทัศนคติ เป็นตัวก าหนดท่าทีของการรับและการตอบสนองข่าวสารที่เปิดรับ 

                                           
23 Wilber Schramm,Channel and Audience in Handbook of 

Communication(Chicago : Rand Menelly College Publishing Company,1973). 
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เมอร์วิล และโลเวนสไตล์ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยพ้ืนฐานเกี่ยวกับ

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและข่าวสาร ที่มีผลต่อการยอมรับหรือปฏิเสธ นวัตกรรม24 ดังนี้ 
1. ความเหงา เพราะมนุษย์ต้องการมีเพ่ือน ไม่สามารถอยู่ได้เพียงล าพัง ต้องหันมา 

สื่อสารผู้อ่ืน และแท้จริงบางส่วนพอใจที่จะอยู่กับสื่อมากกว่าจะอยู่กับบุคคลในบางครั้ง 
2. ความอยากรู้อยากเห็น เพราะเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ที่ต้องการจะรับรู้ 

ข่าวสารเพ่ือตอบสนองความต้องการอยากรู้ของตน ไม่ว่าสิ่งที่อยากรู้นั้นจะมีผลกระทบต่อตนเองทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม หรือเป็นผลกระทบผู้อ่ืน 

3. ประโยชน์ใช้สอย(Self Aggrandizement) โดยทั่วไปแล้วมนุษย์เป็นผู้มี 
ความเห็นแก่ตัว ในฐานะที่เป็นผู้รับสาร จึงต้องแสวงหาข่าวสาร และใช้สารบางอย่างเพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อตนเอง เพื่อช่วยให้ความคิดตนเองบรรลุ และเพ่ือให้ได้รับข่าวสารที่จะช่วยให้ตนเองได้รับ
ความรู้ ความสะดวกสบาย ปลอดภัย รวมทั้งให้ได้รับข่าวสารตนเองเกิดความสนุกสนานบันเทิง เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของตนเอง 

4. สาเหตุจากตัวสื่อ ซึ่งมีลักษณะกระตุ้น ชี้น า ท าให้ผู้รับสารต้องการได้รับสาร 
นั้นๆ จากที่สามารถตอบสนองความต้องการและท าให้เกิดความพึงพอใจ เช่น คนดูโทรทัศน์แทนการ
ออกนอกบ้าน เป็นต้น 

แมคคอมบ์ และเบคเกอร์ (Macomb and Becker) 25 ให้ความเห็นว่า บุคคล
เปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชนเพื่อตอบสนองความต้องการ 5 ประการ  คือ 

1. เพ่ือต้องการรับรู้เหตุการณ์ (Surveillance) โดยการติดตามความเคลื่อนไหว 
 และสังเกตการณ์ต่างๆรอบตัวจากสื่อมวลชน เพ่ือจะได้รู้ทันเหตุการณ์ทันสมัย และรู้ว่าอะไรเป็นสิ่ง
ส าคัญที่ควรรู้ 

2. เพ่ือต้องการช่วยการตัดสินใจ(Decision) โดยเฉพาะการตัดสินใจในเรื่องที่ 

                                           
24 บ ารุง สุขพรรณ์ , “การน าเสนอข่าวและสาระน่ารู้ตามแนวยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

แก้ไขปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิต ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
ของส านักประชาสัมพันธ์เขต กรมประชาสัมพันธ์”,(รายงาน การวิจัยคณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2548). 

25 Maxwell E” McComb and Lee B. Becker,Using Communication TheoryZNew  

Jersey:prentice Hall,(1979),51-52. 
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เกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน การเปิดรับสารท าให้บุคคลสามารถก าหนดความเห็นของตนต่อสภาวะหรือ
เหตุการณ์ต่างๆรอบตัวได้ 

3. เพ่ือการพูดคุยสนทนา(Discussion) การเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชนท าให้ 
บุคคลมีข้อมูลที่จะน าไปพูดกับผู้อ่ืนได้ 

4. เพ่ือต้องการมีส่วนร่วม (Participation)  เพื่อรับรู้และมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ 
เป็นไปต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว และในสังคม 

5. ต้องการเสริมความคิดเห็นหรือสนับสนุนการตัดสินใจที่ตนเองได้กระท าไปแล้ว 
ทางด้านปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดความแตกต่างในการเลือกรับข่าวสารของบุคคลนั้น 

ปรมะ สตะเวทิน26 อธิบายว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ อันได้แก่ อายุ เพศ รายได้ การศึกษาและ
ศาสนา เป็นปัจจัยที่ท าให้บุคคลเลือกรับข่าวสารแตกต่างกัน                                          

2.1.13 แนวคิดหลักการประเมินคุณค่าข่าว 
 จากพันธกิจของกรมประชาสัมพันธ์ มีภารกิจในการประชาสัมพันธ์นโยบายและ

ด าเนินงานของภาครัฐสู่กลุ่มเป้าหมาย โดยด าเนินการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อของกรม
ประชาสัมพันธ์จากภารกิจของกรมประชาสัมพันธ์ดังกล่าว เรื่องส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการผลิต  และ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ คือ เนื้อหา และรูปแบบในการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร 
ซึ่งจะต้องค านึงถึงเพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารที่น าเสนอ มีความน่าสนใจและเข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
เพ่ือให้การน าเสนอข้อมูลข่าวสารบรรลุเป้าหมายและวัตถุ โดยเฉพาะเนื้อหาของข่าวจะต้องพิจารณา
ด าเนินการผลิตเนื้อหาของข่าวให้มีคุณค่าของข่าว เพ่ือให้ข่าวสารมีความน่าสนใจ และสอดคล้องกับ
สภาพการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ที่มีการแข่งขันเพ่ือน าเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อต่างๆ ที่มีอยู่
จ านวนมาก ผู้ศึกษาวิจัย จึงได้ศึกษาหลักการประเมินคุณค่าข่าว พบว่า “นักวิชาการด้านวารสาร
ศาสตร์หลายคนได้จ าแนก “องค์ประกอบของข่าว” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของข่าวไว้แตกต่างกันไป 
ทั้งนี้องค์ประกอบข่าวที่ใช้ในการพิจารณาคุณค่าของข่าวมีอยู่ 10 องค์ประกอบ27 ดังนี้   
หลักการประเมินคุณค่าของข่าว 

คุณค่าข่าวซึ่งน ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเหตุการณ์ท่ีเหมาะสมกับการน ามา 

                                           
26 ปรมะ สตะเวทิน , หลักนิเทศศาสตร์,พิมพ์ครั้งที่ 8  : (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วน

จ ากัดภาพพิมพ์,2538) , 19. 
27 พิศิษฏ์  ชวาลาธวัช .  (และคน อ่ืนๆ )  , การรายงานข่ า วขั้ นสู ง , พิมพ์ครั้ งที่  5 : 

(กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2549), 15 – 19. 
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รายงานเป็นข่าว มีดังนี้ 
1. ความรวดเร็วหรือทันเหตุการณ์ (timeliness or immediacy) เมื่อเกิด 

เหตุการณ์ขึ้นแล้วมีการน าเสนอหรือรายงานข่าวได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์  ย่อมมีคุณค่ามาก 
โดยเฉพาะสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มักจะได้เปรียบ สามารถถ่ายทอดสดหรือรายงาน
ข่าวได้ทันทีที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น และในปัจจุบันสื่อสมัยใหม่ สื่อสังคมออนไลน์ ยิ่งสามารถรายงานข่าว
ทั้งภาพเสียงและเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วแม้จะอยู่กัน   คนละซีกโลกก็ตาม ซึ่งมีการแข่งขันกันสูงมาก
ของสื่อต่างๆ ทีมีอยู่มากมาย ใครเร็วกว่าย่อมได้เปรียบ  

2. ความใกล้ชิด (proximity or nearness) ซึ่งย่อมเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ให ้
ความสนใจเรื่องที่ใกล้ตัวหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับตัวเอง ยิ่งเหตุการณ์ใดมีความใกล้ชิดกับผู้รับ
ข้อมูลข่าวสารมาก ก็ย่อมจะได้รับความสนใจจากผู้รับสารมากขึ้น ท าให้มีคุณค่าของความเป็นข่าวมาก
ขึ้น ในทางตรงข้ามเรื่องที่เกิดขึ้นไกลตัวออกไป คุณค่าข่าวก็จะลดน้อยลงไป เช่น เกิดเหตุพายุหิมะ
ถล่มที่ประเทศสหรัฐอเมริกา สื่อในประเทศไทยย่อมให้ความส าคัญกับเหตุการณ์ เกิดแผ่นดินไหวที่
จังหวัดเชียงรายมากกว่า เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่านั่นเอง นอกจากนี้ ความใกล้ชิดทางจิตใจก็มี
คุณค่าข่าวเช่นกัน แม้จะเป็นเรื่อง   ไกลตัวแต่ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์มีความสัมพันธ์หรือเป็นกลุ่มคน
เดียวกันกับผู้รับสาร เรื่องดังกล่าวย่อมดึงดูดความสนใจมีคุณค่าด้านความใกล้ชิด เช่น เกิดเหตุ
แผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเกิดขึ้นในเมืองที่มีคนไทยอาศัยอยู่มาก เรื่องนี้ย่อมได้รับความสนใจ
เช่นกัน  

3. ความเด่นหรือความมีชื่อเสียง (prominence) ซึ่งหมายถึงความเด่นของ 
เหตุการณ์หรือความเด่นของบุคคล สถานที่ หรือในเรื่องของเวลา เช่น ข่าวการเสียชีวิตของปอ ทฤษฎี 
พระเอกละคร มีความเด่นในเรื่องของบุคคล ข่าวการเกิดสึนามิในพ้ืนที่ภาคใต้ของไทย  มีผู้เสียชีวิต
จ านวนมาก มีความเด่นในเรื่องของเหตุการณ ์เป็นต้น 

4. ผลกระทบ (impact or consequence) โดยทั่วไปผู้รับสารมักจะให้ความสนใจ 
เรื่องทีส่่งผลกระทบกับตัวเอง หรือมีผลกระทบต่อผู้คนจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีหรือร้าย ก็จะ
มีคุณค่าข่าวสูงกว่าเรื่องที่มีผลกระทบต่อคนจ านวนน้อย เช่น การประกาศขึ้นภาษีเงินได้ ย่อมมีคุณค่า
ข่าวสูงกว่าข่าวการเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนต้นไม้เนื่องจากหลับใน หรือการประกาศมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจของรัฐบาล โดยการคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  0 % ย่อมมีคุณค่าความเป็นข่าวสูง เพราะเป็น
เรื่องท่ีส่งผลกระทบต่อประชาชนโดย  

5. ความมีเงื่อนง า (suspense) เหตุการณ์ใดก็ตามท่ีเกิดข้ึนแล้วยังไม่สามารถระบุ 
สาเหตุที่แท้จริงหรือคลี่คลายได้อย่างชัดเจนนั้น ย่อมท าให้คนทั่วไปเกิดความสงสัยใคร่รู้ในข้อเท็จจริง
และอยากติดตามข่าวนั้นไปจนกว่าความจริงจะถูกเปิดเผยออกมา เช่น คดีการทุจริตของนักการเมือง 
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การเสียชีวิตของนักร้องชื่อดังระดับโลก ซึ่งยังเป็นข้อกังขาว่าเกิดจากสาเหตุใดกันแน่ ยิ่งเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นมีความสลับซับซ้อนและมีความเกี่ยวพันไปถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือผู้มีอิทธิพลมากขึ้นเท่าใด 
เหตุการณ์นั้นยิ่งมีคุณค่าความเป็นข่าวสูงมากขึ้นตามไปด้วย 

6. ความผิดปกติหรือผิดธรรมชาติ (unusualness or oddity) เรื่องท่ีผิดปกติหรือ 
แปลกประหลาด ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อน เรื่องเหล่านี้มักจะดึงดูดความสนใจจากผู้รับสาร 
เช่น คนที่มีความสูงมากๆ ผิดปกติ นอกจากนั้น ความแปลกประหลาดยังรวมไปถึงการกระท า
บางอย่างของมนุษย์ที่แปลกไปกว่าปกติหรือเป็นการกระท าที่ไม่น่าเชื่อว่าจะท าได้ เช่น การแต่งงานใต้
ท้องทะเล หรือการที่ผู้ชายคนหนึ่งใช้เวลา 1 ปีเพ่ือพายเรือไปรอบโลก อย่างไรก็ตาม การน าเสนอ
ความผิดปกติควรจะท าด้วยความระมัดระวังจะต้องอ้างอิงแหล่งข่าวให้ถูกต้องและใช้ภาษาให้ถูกต้อง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไม่ใช้ภาษาท่ีเกินความเป็นจริงหรือบิดเบือนเพ่ือดึงดูดความสนใจ  

7. ความขัดแย้งหรือการแข่งขัน (conflict or combat) ความขัดแย้งเป็นเรื่อง 
เกี่ยวกับความไม่ลงรอยหรือเข้ากันไม่ได้ในเรื่องความคิด ความเชื่อ เป้าหมาย ผลประโยชน์ และวิถี
ชีวิต ซึ่งความขัดแย้งเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์ เมื่อมาอยู่ร่วมกันย่อมเกิดความขัดแย้งขึ้นอยู่
เสมอ ขณะเดียวกันมนุษย์ก็มักจะสนใจและอยากรู้ความขัดแย้งของบุคคลอ่ืนเพ่ือจะติดตามให้รู้ผลว่า
จะออกมาเป็นอย่างไร ฝ่ายใดจะเป็นฝ่ายชนะ ฝ่ายใดจะเป็นฝ่ายแพ้ ดังนั้น หากเหตุการณ์ใดมีลักษณะ
ความขัดแย้งสูง เหตุการณ์นั้นย่อมมีคุณค่าของความเป็นข่าวมากเท่านั้น เช่น ความขัดแย้งระหว่าง
นักการเมืองหรือระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล ข่าวการท าสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิรัก ข่าวความ
ขัดแย้งระหว่างกลุ่มเสื้อเหลืองกับเสื้อแดง ทั้ง 3 เหตุการณ์นี้เป็นความขัดแย้งในเรื่องของอุดมการณ์
และผลประโยชน์ หรือข่าวความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับหน่วยงานราชการเกี่ยวกับสิทธิท ากินและ
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ข่าวความขัดแย้งระหว่างนักแสดงในเรื่องความคิดที่ไม่ตรงกัน ส าหรับ
คุณค่าด้านความขัดแย้งนั้น หากเป็นความขัดแย้งทางกายมักจะมีคุณค่าข่าวมากกว่าความขัดแย้งทาง
ใจ เนื่องจากว่าความขัดแย้งทางกายนั้นมีความเป็นรูปธรรม ซึ่งสามารถมองเห็นภาพได้ง่ายกว่าความ
ขัดแย้งทางใจ ดังเช่น การท าสงคราม การสู้รบกัน การฆาตกรรม การประท้วงที่มีการท าลายชีวิตและ
ทรัพย์สินมักจะได้รับความสนใจน ามารายงานเป็นข่าวใหญ่มากกว่าเหตุการณ์ที่เป็นการขัดแย้งทาง
ความคิด ซึ่งยากที่จะสื่อเป็นภาพออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน 

8. ความสนใจของมนุษย์ปุถุชนทั่วไปหรือความเร้าอารมณ์ (human interest or  
emotion) นอกจากข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มนุษย์ต่างแสวงหาเพ่ือตอบสนองความอยากรู้แล้ว มนุษย์ยังมี
ความต้องการอีกลักษณะหนึ่ง คือ เรื่องของอารมณ์และความรู้สึก เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดอารมณ์
พ้ืนฐานของมนุษย์ปุถุชนนับตั้งแต่อารมณ์โศกเศร้า เห็นอกเห็นใจ ยินดี รัก เกลียด โกรธ กลัว อิจฉา 
ริษยา ขบขัน ฯลฯ มักจะเป็นเหตุการณ์ที่ท าให้มนุษย์ทั่วไปเกิดความสนใจอย่างยิ่ง การรายงาน
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เหตุการณ์เหล่านี้จึงมักจะท าให้ผู้รับสารเกิดอารมณ์หรือความรู้สึกร่วมไปกับเหตุการณ์หรือบุคคลใน
ข่าวนั้นด้วย เช่น ลูกกตัญญูที่พยายามหาเงินมารักษาแม่ ผู้ที่สูญเสียครอบครัวไปกับเหตุการณ์สึนามิ
จนเหลือเพียงตัวคนเดียว ผู้หญิงที่ถูกทรมานจากสามี บุคคลที่ต่อสู้ชีวิตจากบุคคลธรรมดาจนกลายมา
เป็นเจ้าของธุรกิจพันล้าน เป็นต้น เหตุการณ์ที่ยกตัวอย่างมานั้นล้วนแล้วแต่สร้างอารมณ์ร่วมให้กับ
ผู้รับสารไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอยู่เสมอ ซึ่งท าให้ผู้รับสารเกิดความรู้สึกสงสาร ซาบซึ้ง โศกเศร้าไป
กับชะตากรรม หรือชื่นชมในความส าเร็จ ยิ่งเหตุการณ์ใดก่อให้เกิดความรู้สึกต่อจิตใจหรือเร้า
ความรู้สึกมากข้ึนเพียงใด เหตุการณ์นั้นก็จะยิ่งมีคุณค่าความเป็นข่าวมากข้ึนเท่านั้น           

9. เรื่องทางเพศหรือเรื่องอ้ือฉาว (sex and scandals) เรื่องเพศในที่นี้ไม่ได ้
หมายถึงเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเพศหรือสิ่งยั่วยุทางเพศเท่านั้น หากแต่ยังรวมไปถึง
เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยมีสาเหตุส าคัญอันเกิดมาจากความแตกต่างทางเพศด้วย เช่น การออก
กฎหมายให้ภรรยาสามารถใช้นามสกุลของตัวเองได้ หรือมีสิทธิที่จะใช้ค าน าหน้านามว่านางสาวหรือ
นางก็ได้ กลุ่มเพศที่สามเรียกร้องการยอมรับของสังคม เป็นต้น เหตุที่เรื่องเกี่ยวกับเพศมีคุณค่าของ
ความเป็นข่าวนั้น เป็นเพราะว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวของมนุษย์ ดังนั้น เรื่องราวใดที่มีความเกี่ยวข้องกับ
ประเด็นเรื่องเพศ ไม่ว่าจะเป็นด้านดีหรือด้านอ้ือฉาว ย่อมได้รับความสนใจจากผู้รับสารอยู่เสมอ ยิ่ง
เหตุการณ์นั้นมีคุณค่าข่าวด้านอ่ืนๆ รวมอยู่ด้วย ก็จะท าให้เหตุการณ์นั้นน่าสนใจมากยิ่งขึ้นไปอีก เช่น 
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา มีความสัมพันธ์นอกสมรสกับนักศึกษาฝึกงานในท าเนียบขาว จนถึงขั้นมี
การพิสูจน์หลักฐานและน ามาสู่กระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีออกจากต าแหน่ง 

10.  ความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลง (progress and change) มนุษย ์ย่อมมี
ความสนใจที่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ โดยเฉพาะหากสิ่งนั้นสามารถน ามาปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงชีวิตของตน
ไปในทิศทางที่ดีข้ึน ดังนั้น เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการสมัยใหม่ในสาขาต่างๆ ทั้งความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี การประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมต่างๆ การค้นพบวิธีป้องกันและรักษาโรคแบบใหม่ที่มี
ประสิทธิภาพมากกว่าวิธีเดิม ย่อมเป็นเหตุการณ์ที่มีคุณค่าของความเป็นข่าวทั้งสิ้น 

2.2  การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง   

พ.อ. กฤษณรักษ์ ทรัพย์ยิ่ง28  ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่เกื้อกูลต่อการบริหารโครงการ
ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบปัจจัยที่มีผลต่อ
ความส าเร็จของโครงการศิลปาชีพฯ และชี้ให้เห็นถึงการบริหารโครงการพัฒนา อีกรูปแบบหนึ่งที่ใช้ใน

                                           
28 กฤษณรักษ์ ทรัพย์ยิ่ง  , “ปัจจัยที่เกื้อกูลต่อการบริหารโครงการศิลปาชีพในสมเด็จพระ

นางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ”(ภาคนิพนธ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2543).  
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การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งแตกต่างจากการพัฒนา
ชนบทในรูปแบบปกติที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งของรัฐบาลรับผิดชอบด าเนินการ 

โครงการศิลปาชีพฯ เป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรผู้ยากไร้ในพ้ืนที่
ชนบท ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป 
รวมทั้งเพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอีกด้วย ความส าเร็จของโครงการจึง
ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติงานของหน่วยราชการเป็นจ านวนมาก ซึ่งจะต้องมีความเข้าใจวัตถุประสงค์ของ
โครงการอย่างแท้จริง มีการจัดองค์กรและบริหารงานบุคคลที่เหมาะสม ตลอดจนจะต้องมีการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานอย่างดียิ่ง และมีการประเมินผลทุกขั้นตอนของการ
ปฏิบัติด้วย โครงการศิลปาชีพฯ จึงเป็นโครงการตัวอย่างที่ดีโครงการหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และการพัฒนาชนบทของไทย ทั้งยังเป็นโครงการที่เป็นรูปธรรมซึ่งนักบริหารหรือผู้สนใจสามารถเข้า
ไปศึกษาหาความรู้ได้อีกด้วย 

อารีย์ ชนะกิจการชัย29  ได้ศึกษาเรื่อง การปรับโครงสร้างองค์การเพ่ือรองรับการ 
แปรรูปรัฐวิสาหกิจ : ศึกษากรณีการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย(ปตท.)มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
วิเคราะห์ลักษณะโครงสร้างตลอดจนปัญหา สาเหตุ ผลกระทบอันเนื่องมาจากโครงสร้างองค์การเดิม 
ที่ไม่เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ และไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง การปรับ
โครงสร้างองค์การ เป็นวิธีหนึ่งที่เพ่ิมประสิทธิภาพ และความสามารถในการแข่งขันเสรีเชิงธุรกิจ
เอกชน พร้อมทั้งศึกษาข้อจ ากัดของกระบวนการท างานเดิม และแนวทางปรับปรุงกระบวนการท างาน
ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การที่เปลี่ยนแปลง 
  ผลการศึกษาพบว่า โครงสร้างองค์การเดิมของ ปตท. ไม่เอ้ืออ านวยต่อการบริหาร 
และการด าเนินธุรกิจ จึงมีการปรับโครงสร้างองค์การเป็นเชิงพาณิชย์ ด้วยหลักเกณฑ์ส าคัญ 4 
ประการ คือ การรวมงานบริการที่ศูนย์กลาง ส าหรับหน่วยงานสนับสนุน การปรับกระบวนการท างาน
ทั้งงานหลักและงานสนับสนุน การปรับกลไกการบริหาร การบริหารจัดการและการก ากับดูแลที่ดี 
ดังนั้นโครงสร้างองค์การใหม่จึงท าให้ ปตท. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะน าไปสู่ความอยู่
รอด และเจริญเติบโตในอนาคตอย่างยั่งยืน  

                                           
29 อารีย์ ชนะกิจการชัย , “การปรับโครงสร้างองค์การเพ่ือรองรับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : 

ศึกษากรณีการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย(ปตท.)”(ภาคนิพนธ์ คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2544). 
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คณิศ บุณยพานิช 30  ได้ศึกษาเรื่อง  ปัจจัยการบริหารการผลิตรายการโทรทัศน์ 

ประเภทสืบสวนสอบสวนของสถานีโทรทัศน์ไอทีวี เ พ่ือทราบถึงปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการผลิต
รายการโทรทัศน์ประเภทสืบสวนสอบสวนของสถานีโทรทัศน์ไอทีวี โดยพบว่า มีทั้งปัจจัยภายในและ
ภายนอกองค์กร ปัจจัยภายใน ได้แก่ ด้านการจัดการ ด้านเทคโนโลยี เช่น กล้องถ่ายภาพ เครื่องตัดต่อ 
เทคโนโลยีการออกอากาศ ด้านความสามารถทางวิชาชีพ โดยที่ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบ ได้แก่ 
แหล่งข้อมูลซึ่งมีความส าคัญอย่างมากต่อการผลิตรายการประเภทสืบสวนสอบสวน เหตุการณ์ในการ
น าเสนอเรื่องราวรวมทั้งกระแสสังคม ความสนใจและความต้องการของผู้รับสาร แรงกดดันทางสังคม
และการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ก็ส่งผลต่อการผลิตรายการเช่นกัน 

 ภัทรา ล าเจียก 31 ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางในการปรับปรุงรายการข่าวภาค
ภาษาอังกฤษ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพ่ือศึกษาแนวทางในการปรับปรุงด้าน
เนื้อหา ด้านรูปแบบ และด้านการน าเสนอ ผลการศึกษาแยกออกเป็น 3 ประเด็น คือ                                          

  1. แนวทางการปรับปรุงด้านเนื้อหารายการ บรรณาธิการข่าวจะต้องค านึงถึงคุณค่า
หรือองค์ประกอบของข่าว ได้แก่ ล าดับแรก ข่าวที่มีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ ล าดับที่ 2 ข่าวหรือ
เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของคนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสนใจของชาวต่างชาติ ล าดับที่ 3 
เนื้อหาข่าวควรเป็นประโยชน์ต่อประชาชน โดยเฉพาะชาวต่างประเทศ ที่สามารถน าไปใช้ได้ในการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน ล าดับที่ 4 คือ ข่าวที่มีเนื้อหาเรื่องใกล้ตัวหรือมีความใกล้ชิดกับผู้ฟัง โดยเฉพาะ
ข่าวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวต่างประเทศ ล าดับที่ 5 ควรน าเสนอเนื้อหาข่าวที่
เป็นเรื่องเกี่ยวกับความก้าวหน้าทั้งทางด้านเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์ และความรู้รอบตัว 
นอกจากนี้ข่าวที่น่าสนใจจะต้องมีคุณสมบัติ ล าดับแรก เนื้อหาข่าวที่มีความสดใหม่และทันต่อ
เหตุการณ์ ล าดับที่ 2 มีความถูกต้อง แม่นย า ล าดับที่ 3 มีความสมดุล คือ การให้ข้อมูลในหลายด้าน 
ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และไม่ควรเสนอข่าวที่มีแต่ฝ่ายรัฐบาลแต่เพียงฝ่ายเดียว ล าดับที่ 4 เนื้อหา

                                           
30 คณิศ บุณยพานิช , “ปัจจัยการบริหารการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทสืบสวนสอบสวน

ของสถานีโทรทัศน์ไอทีวี”, (ภาคนิพนธ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2545). 

31 ภัทรา ล าเจียก , “แนวทางในการปรับปรุงรายการข่าวภาคภาษาอังกฤษ ของสถานี
วิทยุ กระจายเสียงแห่ งประเทศไทย” (ภาคนิพนธ์  คณะวารศาสตร์และสื่ อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2547). 
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ข่าวต้องมีความเป็นกลาง หมายถึงการเสนอข่าวที่ให้ข้อเท็จจริง มากกว่าการเป็นกระบอกเสียงของ
รัฐบาล และต้องไม่ใส่ความคิดเห็น ไม่ควรมีอคติ และล าดับสุดท้าย เนื้อหาข่าวต้องใช้ภาษาที่สั้น 
กะทัดรัดเข้าใจง่าย เหมาะส าหรับภาษาวิทยุ  

2. แนวทางในการปรับปรุงด้านรูปแบบรายการข่าวควรมีรูปแบบเป็นลักษณะข่าว 
รวม (Integrated News Broadcast) ประกอบด้วย ข่าวอ่านที่เสนอโดยผู้ประกาศข่าว การรายงาน
ข่าวจากผู้สื่อข่าว ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยจะต้องมีการพัฒนาผู้สื่อข่าวที่ประจ าอยู่ใน
สถานีเครือข่าย ให้มีความสามารถในการรายงานข่าวเข้ามาในส่วนกลาง นอกจากนี้ควรมีข่าวการ
สัมภาษณ์ที่จะต้องระมัดระวัง  ให้เป็นการสัมภาษณ์ในเชิงลึก การรายงานข่าวจากสถานที่จริง มีการ
ส่งผู้สื่อข่าวไปในเหตุการณ์และรายงานเข้ามายังห้องส่ง และควรมีการวิเคราะห์ข่าวจากนักวิชาการ 
รวมทั้งควรเพ่ิมรายการข่าวด่วน ซึ่งเป็นการเสนอข่าวหรือเหตุการณ์ส าคัญ ที่สามารถรายงานได้ทันที 
และควรมีสารคดี บทความ ในรายการข่าวด้วย 

3. แนวทางในการปรับปรุงด้านการน าเสนอรายการ โดยค านึงถึงปัจจัยต่างๆ  ได้แก่ 
ผู้ประกาศข่าว ต้องมีความรู้ความเข้าใจในข่าว และต้องติดตามความเคลื่อนไหวของข่าวทุกประเภท 
ต้องมีไหวพริบดี ควรเป็นผู้สื่อข่าวด้วย การน าเสนอข่าวควรลดความเป็นทางการ ควรเป็นการเล่าข่าว
มากกว่าการอ่านข่าว ผู้ประกาศต้องสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างความใกล้ชิดกับผู้ฟัง มีน้ าเสียงดี
อ่านแบบมีชีวิตชีวา ชัดเจน ส่วนทางด้านเสียงที่ใช้ประกอบในรายการข่าว ควรมีเพลงแนะน ารายการ
(Title) เพ่ือเป็นสัญลักษณ์ของรายการ เพลงคั่นรายการ(Jingle) เพ่ือคั่นระหว่างข่าวแต่ละประเภทให้
เกิดความชัดเจนในการแบ่งสัดส่วน ควรมีเสียงการรายงานจากสถานที่จริง มีการน าเสนอโดยใช้
โทรศัพท์(phone in) เพ่ือการรายงานข่าวที่เน้นความรวดเร็วและเปิดโอกาสให้ประชาชนโทรศัพท์เข้า
มามีส่วนร่วมในรายการ ซึ่งจะท าให้เกิดการปฏิสัมพันธ์(interactive) ระหว่างผู้น าเสนอและผู้ฟัง  

         มนัสชนก ปานปั้น32 ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การบริหารองค์กรตามสถานการณ์เพ่ือความ 
อยู่รอดของบริษัทผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์ไทย กรณีศึกษา บริษัท พาโนราม่า ดอคคิวเมนทารี่ 
จ ากัด มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการบริหารธุรกิจในภาพรวมกลยุทธ์การ
บริหารธุรกิจตามสถานการณ์เพ่ือความอยู่รอด และแนวโน้มในการด าเนินธุรกิจในอนาคต ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจภาพรวมประกอบด้วย ปัจจัยภายใน ได้แก่ 

                                           
32 มนัสชนก ปานปั้น . “กลยุทธ์การบริหารองค์กรตามสถานการณ์เพ่ือความอยู่รอดของ

บริษัทผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์ไทย กรณีศึกษา บริษัท พาโนราม่า ดอคคิวเมนทารี่ จ ากัด”     
(ภาคนิพนธ์  คณะวารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2549). 
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บุคลากร เทคโนโลยี วัฒนธรรมองค์กร และคุณภาพของงาน ปัจจัยแวดล้อมภายนอก ได้แก่ 
ผู้สนับสนุนรายการ ช่องทางการออกอากาศ ทัศนคติของผู้ชม เศรษฐกิจ และคู่แข่ง ส่วนกลยุทธ์การ
บริหารธุรกิจตามสถานการณ์เพ่ือความอยู่รอดพบว่า ในช่วงที่ประเทศไทยประสบภาวะวิกฤต
เศรษฐกิจ ได้ใช้กลยุทธ์การปรับตัวในรูปแบบของการลดต้นทุนการผลิต และเมื่อไม่สามารถแก้ปัญหา
ได้ จึงใช้กลยุทธ์ถอนการลงทุนเพ่ือลดต้นทุนการผลิต ด้วยวิธีการลดจ านวนพนักงานลง ควบคู่กับกล
ยุทธ์ฟ้ืนฟูวิกฤตการณ์ด้วยวิธีการเพ่ิมรายได้ โดยขยายรูปแบบงานที่ผลิตให้มีหลายรูปแบบมากขึ้น 
พร้อมทั้งใช้กลยุทธ์หาพันธมิตร โดยร่วมลงทุนกับบริษัทต่างชาติเพ่ือผลิตสารคดีจ าหน่ายต่างประเทศ 
เป็นการลดต้นทุนการด าเนินธุรกิจและสร้างความได้เปรียบทางการตลาดในระยะยาว และส าหรับ
แนวโน้มการด าเนินธุรกิจสารคดีเพ่ืออยู่รอดพบว่า ต้องให้ความส าคัญกับปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ 
นโยบายการตลาดของผู้สนับสนุนรายการ เทคโนโลยีที่ทันสมัย มุมมองในการผลิตรายการ และ
นโยบายของรัฐบาล โครงการสาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน 

ปราลี บูรณะโสภณ33  ศึกษาเรื่อง  ปัจจัยสนับสนุนการบริหารงานเพื่อพัฒนาองค์กร 
สื่อสารมวลชน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเพ่ือศึกษาถึงปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยอุปสรรคที่
มีผลต่อการบริหาร เพื่อการพัฒนาองค์กรสื่อสารมวลชนของสถานีวิทยุโทรทัศน์ รวมถึงผลกระทบของ
การปรับตัวเพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อการ
บริหารเพ่ือพัฒนาองค์กรสื่อสารมวลชนของสถานี คือ ความสามารถของบุคลากร เทคโนโลยี และ
นโยบายการบริหารจัดการ ส่วนปัจจัยที่เป็นอุปสรรค คือ การด าเนินงานภายใต้ระบบราชการ 
งบประมาณ และแรงกดดันทางการเมือง ส่วนปัจจัยที่เป็นอุปสรรครอง คือ วัฒนธรรมองค์กร แรง
กดดันทางเศรษฐกิจ และโครงสร้างองค์กร ทั้งนี้ ผลกระทบต่อการบริหารงานสถานีที่ต้องปรับตัวเพ่ือ
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ส่งผลให้แนวทางการพัฒนาองค์กรขาดความต่อเนื่อง เพ่ือเปลี่ยนแปลง
ตามนโยบายใหม่ของรัฐบาลอยู่เสมอ อาจเกิดขึ้นได้ทั้งแง่บวกและแง่ลบ คือ ถ้านโยบายด าเนินไปใน
ทิศทางที่ดีก็จะท าให้สถานีได้รับการตอบรับที่ดี แต่ถ้านโยบายมีความคลุมเครือ ขาดวิสัยทัศน์ในการ
บริหารงาน ก็จะเกิดผลลบต่อภาพลักษณ์ของสถานี 

 
 

                                           
33 ปราลี บูรณะโสภณ , “ปัจจัยสนับสนุนการบริหารงานเพื่อพัฒนาองค์กรสื่อสารมวลชน 

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย”(ภาคนิพนธ์  คณะวารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2551).  
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โชติรส สมบุญ34 ศึกษาเรื่องกลยุทธ์การพัฒนางานข่าวในประเทศของสถานีวิทยุ

โทรทัศน์กองทัพบก ผลการศึกษาด้านรูปแบบ ลักษณะการด าเนินงานข่าวในประเทศของสถานีวิทยุ
โทรทัศน์กองทัพบก พบว่า ลักษณะงานข่าวของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก จะผลิตงานข่าวหลักๆ 
4 ประเภท ประกอบด้วยข่าวประจ าวันเป็นการผลิตงานข่าวปกติ ข่าวกรณีเร่งด่วนเป็นการผลิตข่าว
เหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหัน และมีผลกระทบต่อประชาชน ข่าวพิเศษเป็นข่าวที่ได้รับ
ค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้ด าเนินการบันทึกเทปหรือรายงานข่าวสด และการผลิตรายการข่าวเฉพาะ
ตามสัญญาเช่าซื้อช่วงเวลาจากบริษัทเอกชน ทั้งนี้ผังรายการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกประจ าปี 
2552 พบว่า ข่าวในประเทศมีระยะเวลาออกอากาศตลอดทั้งวันรวม 4 ชั่วโมง 33 นาที เริ่มตั้งแต่
รายการสยามเช้านี้ ในเวลา 06.10 น. และข่าวเบรคสุดท้าย คือ ข่าวเด่นภาคดึกในเวลา 00.10 น. 
โดยในแต่ละวันบรรณาธิการสายข่าวจะเป็นผู้จัดทีมข่าวออกไปหาข่าว โดยพิจารณาจากข่าวตามหมาย
ข่าว ตามเหตุการณ์ ข่าวตามกระแส ข่าวตามห้วงระยะเวลา สกู๊ปข่าว และข่าวเจาะ ซึ่งบรรณาธิการ
ประจ าวัน จะเป็นผู้จัดล าดับความส าคัญของข่าวเพ่ือออกอากาศ 
  ในด้านแนวทางการพัฒนางานข่าวในประเทศของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 
พบว่า คุณค่าของข่าวจะเด่นหรือด้อยนั้น ปัจจัยภายในองค์กรมีความส าคัญอย่างยิ่ง ซึ่งสถานีวิทยุ
โทรทัศน์กองทัพบก มีการบริหารแบบระบบราชการ ผู้บริหาร เป็นนายทหารระดับสูงมาช่วยราชการ
ตามวาระ ซึ่งส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารบ่อย นโยบายและทิศทางข่าวขาดความชัดเจน และ
ด้วยระยะเวลาการบริหารงานของผู้บริหารที่มีจ ากัด ท าให้เกิดภาพลักษณ์การบริหารงานแบบเผด็จ
การ 
  ผู้ศึกษาพบว่า แนวทางการแก้ไขประการแรกต้องแก้ไขระบบ โดยผู้บริหารควรยึด
แผนแม่บทของสถานีเป็นนโยบายในการบริหาร ประการที่สอง ต้องแก้ไขตัวบุคคล ซึ่งหัวหน้าแผนก 
บรรณาธิการข่าว ต้องพิจารณาจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ รับผิดชอบหน้าที่
เป็นหลัก และผู้ปฏิบัติงานข่าวต้องมีจิตวิญญาณสื่อมวลชน ต้องสร้างจิตส านึกให้เจ้าหน้าที่รักใน
องค์กร ประการสุดท้ายผู้ศึกษาพบว่าการมีส่วนร่วมเป็นหัวใจในการพัฒนาข่าวเช่นกัน ข้อเสนอแนะ 
ผู้บริหารสถานี ควรก าหนดนโยบายและรูปแบบน าเสนอข่าวให้ชัดเจน ควรเปิดกว้างให้ท าข่าวเจาะลึก 
ในประเด็นที่ได้รับความสนใจจากประชาชน ให้ความส าคัญในการปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหาและ
รูปแบบการน าเสนอข่าวในประเทศอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้สอดคล้องกับค าขวัญของฝ่ายข่าวที่ว่า 

                                           
34 โชติรส สมบุญ , “กลยุทธ์การพัฒนางานข่าวในประเทศของสถานีวิทยุโทรทัศน์

กองทัพบก” (ภาคนิพนธ์  คณะวารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2552). 
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เสียสละ พัฒนา น าคุณค่าสู่สังคมไทย  ทั้งนี้เพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจ
ของประชาชนอย่างสูงสุด 

วลัยพร วัธนหิรัญญสิทธิ์35 การบริหารการผลิตรายการครอบครัวเดียวกันสถานี 
โทรทัศน์ ทีวีไทย ได้ศึกษาถึงความส าเร็จของรายการสารคดีของสถานีโทรทัศน์ NHK ประเทศญี่ปุ่น 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของรายการสารคดีของสถานีโทรทัศน์ NHK ประเทศ
ญี่ปุ่น ประกอบด้วย ปัจจัยภายใน ได้แก่ ระบบบริหารจัดการ เทคโนโลยี ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ 
หน่วยงานที่สนับสนุนจากภาครัฐในแง่การออกกฎหมาย และระเบียบที่เอ้ือต่อความเป็นสื่อสาธารณะ 
ความร่วมมือจากสถาบันต่างๆในสังคม ช่องทางการเผยแพร่ ความต้องการและความสนใจของผู้รับ
สาร ผู้สนับสนุนรายการ 

ปัจจัยที่มีความโดดเด่นและส าคัญที่สุด คือ ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้จบ 
การศึกษาในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับการกระจายเสียงหรือสื่อสารมวลชน แต่มีใจรักและมีความสนใจ 
งานสารคดี โดยจะถูกหล่อหลอมจากการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ และ
เรียนรู้งานโดยการปฏิบัติงานจริง 

ข้อค้นพบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสถานีโทรทัศน์ NHK เป็นปัจจัยภายในอีก 2 
 ประการ คือ ประการแรก NHK มีหน่วยงานที่สนับสนุนการท างานของบุคลากรอันได้แก่ ศูนย์
สารสนเทศที่ทันสมัย หน่วยงานด้านการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร สถาบันวิจัยด้านกระจายเสียงและ
วัฒนธรรม และการให้รางวัล ประการที่ 2 NHK มีการบูรณาการองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
คือ มีการถ่ายทอดงานโดยการสอน รวมไปถึงระบบพ่ีเลี้ยง เป็นความพยายามที่จะให้บุคลากรเรียนรู้
จากกันและกัน 
  วนิทรา ตะเภาทอง36  ศึกษาเรื่อง ทิศทางการเติบโตของบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์
ขนาดกลาง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการด าเนินธุรกิจ ของบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์ขนาดกลาง 
และปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตของบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์ขนาดกลาง โดยการศึกษาใช้แนวคิด
เกี่ยวกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานธุรกิจโทรทัศน์ แนวคิด

                                           
35 วลัยพร วัธนหิรัญญสิทธิ์ ,  “การบริหารการผลิตรายการครอบครัวเดียวกันของ

สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย”  (ภาคนิพนธ์  คณะวารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,                                   
2552). 

36 วนิทรา ตะเภาทอง, “ทิศทางการเติบโตของบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์ขนาดกลาง” 

(ภาคนิพนธ์  คณะวารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2554). 
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เกี่ยวกับปัจจัยในการด าเนินงานของสื่อสารมวลชนเป็นกรอบการศึกษา พบว่า ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อ
การเติบโตของบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์ขนาดกลาง ได้แก่ ผู้ก่อตั้งหรือผู้บริหารมีทักษะความรู้และ
ประสบการณ์ด้านสื่อสารมวลชน นโยบายบริหารด้านการเงิน การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร เป้าหมาย
การด าเนินงานชัดเจน บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ปัจจัยด้านอุปกรณ์การผลิต 
  ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการเติบโตของบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์ขนาดกลาง 
ได้แก่ ช่องทางการเผยแพร่ผลงาน การมีเครือข่ายทางสังคมมีสายสัมพันธ์ที่ดี นโยบายการสนับสนุน
รายการ ปัจจัยการขยายตลาดทางธุรกิจผ่านสื่อใหม่ และการต่อยอดทางธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับผลผลิต
ของบริษัท ปัจจัยด้านรางวัล ปัจจัยเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจของบริษัทผลิตรายการ ได้แก่ ปัญหา
บุคลากรจบทางด้านสื่อสารมวลชนหายากไม่ตรงกับสายงาน และการลาออก ปัจจัยภายนอก ปัจจัย
ทางด้านการเมือง และปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ 

  ส าหรับการศึกษาทฤษฎีและแนวคิด รวมทั้ งการศึกษาเอกสารของหน่วยงาน
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์และเชื่อมโยงการวิจัยครั้งนี้ สรุปได้ดังนี้ 

1. สืบเนื่องจากปัจจุบัน โลกาภิวัตน์ สถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนสภาพแวดล้อมทั้ง 
ทางด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึง
ส่งผลให้องค์การต่างๆ ต้องเร่งพัฒนา และปรับปรุงการด าเนินงาน เพ่ือให้สอดรับกับความ
เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เนื่องจากโครงสร้างองค์การแบบดั้งเดิมอาจจะไม่เหมาะสมและเป็นอุปสรรคต่อการ
ท างาน ดังนั้นการปรับโครงสร้างองค์การ จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่ งเพ่ือความคล่องตัว และสามารถ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. องค์การเป็นสิ่งส าคัญที่บ่งบอกถึงอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ที่มีการก าหนด 
ขึ้นในองค์การและโครงสร้างองค์การที่เหมาะสมจะส่งผลถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ด าเนินการได้อย่างบรรลุเป้าหมายขององค์การ 

3. ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ส่งผลต่อการด าเนินการขององค์การด้านการ 
สื่อสารมวลชน ปัจจัยภายในได้แก่ ความสามารถของบุคลากร เทคโนโลยี และนโยบายการบริหาร
จัดการ งบประมาณ ปัจจัยภายนอก ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และที่ส าคัญ คือ ผู้รับบริการ
ข้อมูลข่าวสารซึ่งหมายถึง ประชาชนที่มีความแตกต่างหลากหลาย ทั้งในด้านทัศนคติ และความสนใจ 
ในการเปิดรับข่าวสาร 

4. การปรับปรุงพัฒนาผลผลิตของการด าเนินการตามภารกิจขององค์การด้าน 
สื่อสารมวลชน ซึ่งต้องค านึงถึงหลักการทฤษฎีการสื่อสาร แนวคิดเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนการเปิดรับ
สารของกลุ่มเป้าหมาย เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือตอบสนองความต้องการ
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ของผู้รับบริการข้อมูลข่าวสาร ซึ่งหมายถึง ประชาชนที่มีความแตกต่างหลากหลาย ทั้งในด้านทัศนคติ 
และความสนใจ ตลอดจนการแข่งขันอย่างรุนแรงของสื่อต่างๆ ที่แข่งขันกันน าเสนอข้อมูลข่าวสาร 

2.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย(Theoretical/Analytical framework) 

 จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่มีเนื้อหา และ
แนวคิดเพ่ือน าไปเชื่อมโยงถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรม
ประชาสัมพันธ์ และแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และ
สภาพแวดล้อม โดยใช้กรอบแนวคิดด้านการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประกอบด้วย ทฤษฎีการ
สื่อสาร ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ และด้านโครงสร้างและ
การบริหารจัดการภายในองค์กร ประกอบด้วย ทฤษฎีองค์การ ตัวแบบดวงดาว (Star Model) 
แนวคิดโครงสร้างองค์การภาครัฐ แนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคล คุณค่าด้านผู้น าองค์การ และ
การปรับตัวขององค์การเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
เทคโนโลยี และความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามแนวคิดการบริหารสมัยใหม่ 
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แผนภาพที่ 2.2 กรอบแนวคิด 
    ตัวแปรอิสระ                                                                     ตัวแปรตาม 
  
  
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                
                                                    ที่มา : วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ปัจจัยภายใน 
1.กลยุทธ์/นโยบายองค์กร 
2.โครงสร้างองค์กร 
   -กฎ ระเบียบทางราชการ 
3.กระบวนการ 
  -การจัดสรรงบประมาณ 
4.รางวัล/ค่าตอบแทน/            
   เงินเดือน 
5.บุคลากร 
   -การบริหารทรัพยากรบุคคล 
    

 
ปัจจัยภายนอก 
1.การเมือง 
2.เศรษฐกิจ 
3.สังคม/วัฒนธรรม 
4.เทคโนโลยี 
 
 
 
 

 
การผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใน
ยุคสภาพการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทาย
ของกรมประชาสัมพันธ์ 
1.เนื้อหา 
2.รูปแบบ 
3.ช่องทางการเผยแพร่ 
 
 
 

ความต้องการของประชาชน/
ผู้รับบริการ 
    -เพศ 
    -อาย ุ
    -ระดับการศึกษา 
    -อาชีพ 
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
                   การศึกษาวิจัยในหัวข้อ “การผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในยุคความเปลี่ยนแปลง 
ที่ท้าทายของกรมประชาสัมพันธ์” มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ และเพ่ือศึกษาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน
ของกรมประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้ศึกษาจะ
ท าการศึกษา คุณลักษณะส่วนบุคคลของประชาชนผู้รับบริการ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ 
แบ่งออกเป็นสองส่วน ปัจจัยภายใน ได้แก่ กลยุทธ์/นโยบายองค์กร โครงสร้างองค์กร/กฎ ระเบียบ
ทางราชการ .กระบวนการ/การจัดสรรงบประมาณ รางวัล/ค่าตอบแทน/เงินเดือน บุคลากร/การ
บริหารทรัพยากรบุคคล ปัจจัยภายนอก ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี โดยก าหนด
ด าเนินการระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 
3.1 วิธีวิทยาในการวิจัย 
  การศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาวิจัย ก าหนดใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed 
methods research) กล่าวคือ ใช้วิธีวิทยาการวิจัยทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และใช้วิธีวิจัยจากเอกสาร(Documentary Research)  
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมและเจาะลึกมากที่สุด เพ่ือน ามาใช้ประกอบการศึกษาวิจัย เพ่ือให้ผล
การศึกษามีความน่าเชื่อถือ และน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 

จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่มีเนื้อหาและแนวคิด 
เพ่ือน าไปเชื่อมโยงถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ และ
แนวทางการพัฒนาเพ่ือให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และสภาพแวดล้อม โดยศึกษา
ค้นหาความสัมพันธ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ 
และแนวทางการพัฒนา และก าหนดตัวแปรในการศึกษาดังนี้ 
ตัวแปรอิสระ     ก าหนดตัวแปรอิสระ ดังต่อไปนี้  

ความต้องการของผู้รับบริการ/เพศ/อายุ/ระดับการศึกษา/อาชีพ 
  การบริหารจัดการภายในองค์การของกรมประชาสัมพันธ์ 
    1. กลยุทธ์/นโยบายองค์กร 

2. โครงสร้างองค์กร/กฎ ระเบียบทางราชการ 
3. กระบวนการ/การจัดสรรงบประมาณ 
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4. รางวัล/ค่าตอบแทน/ เงินเดือน 
5. บุคลากร/การบริหารทรัพยากรบุคคล 

    สภาพการณ์ภายนอก 
    1. การเมือง 

2. เศรษฐกิจ 
3. สังคม/วัฒนธรรม 
4. เทคโนโลย ี

ตัวแปรตาม      การผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ ดังต่อไปนี้ 
       1. เนื้อหาของข้อมูลข่าวสาร 
       2. รูปแบบการน าเสนอ 
      3. ช่องทางการเผยแพร่ 

3.2 นิยามเชิงปฏิบัติการ 
1. เนื้อหา หมายถึง  เนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่ผลิตและเผยแพร่   

- เนื้อหาของข้อมูลข่าวสาร ที่มีความหลากหลาย ได้แก่ ด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม บันเทิง ท่องเที่ยว และอ่ืนๆ  

- เนื้อหาที่ผลิตจะได้รับความสนใจจากผู้รับสารจะต้องเป็นเรื่องที่ผู้รับสาร
ให้ความสนใจมีการเผยแพร่เนื้อหาแบบซ้ าๆสม่ าเสมอและหากอยู่ใน
สภาพการณ์ที่ไม่มีเนื้อหาแบบอ่ืนให้เลือกหรือผูกขาด เป็นเรื่องใกล้ตัว 
ทันสมัย สดใหม่ ทันเหตุการณ์ และอ่ืนๆ ตามหลักการคุณค่าของข่าว 
เช่น ความเด่น ผลกระทบ ความขัดแย้ง ความมีเงื่อนง า ความผิดปกติ 
ความแปลก ความสนใจของมนุษย์ เรื่องของเพศ ความแตกต่างทางเพศ  
ความก้าวหน้า และความเปลี่ยนแปลง  

- เนื้อหาที่ผลิตและเผยแพร่ มีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน  
2. รูปแบบ หมายถึง วิธีการน าเสนอข้อมูลข่าวสารที่ผลิตและเผยแพร่ 

- รูปแบบมีความหลากหลาย ได้แก่ ข่าว สกู๊ปข่าว สารคดี วาไรตี้ 
รายการสนทนา รายการสัมภาษณ์ รายการบันเทิง ละคร สปอต
ประชาสัมพันธ์ อักษรวิ่ง เป็นต้น 

- รูปแบบเรียกร้อง เร้าใจ หลายทัศนะ สร้างความสนใจในการรับข่าวสาร 
- ผู้ น า เสนอข้ อมู ลข่ า วสาร  พิธี กร  ผู้ ด า เนินรายการ  มี ความรู้ 

ความสามารถ สื่อสารได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
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- การใช้ภาษา ทันสมัย ถูกต้อง ชัดเจน ดึงดูดความสนใจ 
- การใช้เทคนิคใหม่ๆ ในการน าเสนอ เช่น กราฟฟิค สร้างความสนใจจาก

ผู้รับสาร 
3. ช่องทางการเผยแพร่ช่องทางการเผยแพร่ หรือ สื่อ  

- ช่องทางการเผยแพร่ หรือสื่อ ได้แก่ สื่อที่มีอยู่เดิมโดยทั่วไปได้แก่ สื่อ
วิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ สื่อ
เอกสารต่างๆ ซึ่งจากการศึกษาเปรียบเทียบสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ 
สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ ย่อมมีผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน 
คุณสมบัติที่แตกต่างกันของสื่อแต่ละชนิดย่อมส่งผลต่อความสนใจของ
ผู้รับสาร รวมทั้งคุณภาพของสื่อเช่น เสียงชัดเจน ภาพคมชัด ย่อมส่งผล
ต่อการความสนใจของผู้รับสาร 

- สื่อสมัยใหม่ สื่ออินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ ไลน์ 
เฟสบุ๊ค 

- ช่องทางการเผยแพร่ หรือ สื่อ ในด้านคุณภาพของสื่อ เช่น เสียงชัดเจน 
ภาพคมชัด ย่อมส่งผลต่อการความสนใจของผู้รับสาร 

3.3 แหล่งข้อมูล 
  การศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาวิจัย ก าหนดใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed 
methods research) กล่าวคือ ใช้วิธีวิทยาการวิจัยทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และใช้วิธีวิจัยจากเอกสาร(Documentary Research) จึง
ท าการศึกษาจากแหล่งข้อมูล ดังนี้ 

1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่รับข้อมูล 
ข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ และการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้บริหาร และนักวิชาการระดับ
ช านาญการพิเศษ ของกรมประชาสัมพันธ์ 

2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ การศึกษาข้อมูลจากหนังสือ เอกสารทางวิชาการ 
 เอกสารของหน่วยงาน เว็บไซต์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง    
3.4 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 
 1. การสุ่มตัวอย่างประชาชนที่รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อของกรมประชาสัมพันธ์โดย 

สุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่เขตบริการของ ส านักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี กรมประชาสัมพันธ์ รวม 6 
จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากเป็น
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พ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทั้งสภาพภูมิประเทศ สภาพทางเศรษฐกิจมีทั้งพ้ืนที่ทางการเกษตร 
อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและพ้ืนที่ติดชายแดนประเทศเพ่ือนบ้าน และพ้ืนที่ใกล้กรุงเทพมหานคร ที่
มีการแข่งขันของสื่อค่อนข้างมาก โดยสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญรวมจ านวน 400 คน 

2. กลุ่มผู้บริหาร และนักวิชาการระดับช านาญการพิเศษ ของกรมประชาสัมพันธ์ ทั้ง 
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ านวน 10 คน  
3.5 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้ศึกษาวิจัย ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการส ารวจความคิดเห็นของ 
ประชาชน เกี่ยวกับการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ ประเด็นที่ศึกษาและ
น ามาตั้งค าถาม ประกอบด้วย 

- เนื้อหาของข้อมูลข่าวสารที่กรมประชาสัมพันธ์ผลิตและเผยแพร่ 
- รูปแบบ วิธีการน าเสนอข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ 
- ช่องทางการเผยแพร่ หรือ สื่อที่กรมประชาสัมพันธ์ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ไปสู่ประชาชน 
โดยเมื่อสร้างแบบสอบถามแล้ว ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่า วสารของกรม
ประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย ด้านเนื้อหาของข้อมูลข่าวสาร ด้านรูปแบบวิธีการน าเสนอ และช่องทาง
การเผยแพร่ข่าวสาร หรือสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ โดยมีทั้งค าถามปลายปิด และปลายเปิด  น ามา
ท าการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย แบบสอบถามโดยการหาค่าความเชื่อมั่น(reliability) 
ของแบบสอบถาม น าแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับกลุมที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุม  
ตัวอยางที่จะท าการศึกษา จ านวน 30 คน จากนั้นตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม ท าการ
ประมวลผลวิ เคราะห หาค าความเชื่อมั่น  (reliability) ได ค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของ
แบบสอบถาม มีคาเทากับ 0.95 ทั้งนี้เกณฑในการพิจารณาความเชื่อมั่นนั้น Garett เสนอวาถามีคา 
ตั้งแต .71-1.00 แสดงวามีความเชื่อม่ันสูง 

ค าถามในแบบสอบถาม เป็นค าถามปลายปิด แบ่งออกเป็น  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง เป็นค าถามปลายปิด จ านวน 4 ข้อ  
ส่วนที่ 2 เป็นค าถามปลายปิด ระดับความคิดเห็นต่อการผลิตและเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ ด้านเนื้อหาข้อมูลข่าวสาร จ านวน 10 ข้อ ด้านรูปแบบวิธีการน าเสนอ 
จ านวน 6 ข้อ และด้านช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารหรือสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ จ านวน 4 ข้อ  
ลักษณะค าถามเปนแบบประเมินคา (rating scale) 5 ระดับ คือ  
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5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
4   หมายถึง  เห็นด้วย 
3   หมายถึง  เฉยๆ 
2   หมายถึง  ไม่เห็นด้วย 
1   หมายถึง  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง      
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เป็นค าถามปลายเปิด  
จากนั้นน าแบบสอบถามที่ได้จากการส ารวจมาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรม 

ส าเร็จรูปส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์(Statistical Package for the Social Science : SPSS 
for window) ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง และข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์  

   การวิจัยเชิงคุณภาพ สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม(Cluster sampling) และใช้การวิจัย 
แบบศึกษาเฉพาะกรณี/กรณีศึกษา (Case Study Approach) โดยการสัมภาษณ์และจดบันทึก 
ผู้บริหาร และนักวิชาการระดับช านาญการพิเศษ ของกรมประชาสัมพันธ์ ทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค จ านวน 10 คน ประเด็นค าถามเกี่ยวกับการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรม
ประชาสัมพันธ์ ด้านเนื้อหา ด้านรูปแบบการน าเสนอ และด้านช่องทางการเผยแพร่ และโครงสร้าง
และการบริหารจัดการภายในองค์การของกรมประชาสัมพันธ์ ในประเด็นเกี่ยวกับ โครงสร้างระบบ
ราชการ กฎ ระเบียบ กลยุทธ์/นโยบายขององค์การ การบริหารบุคคล/ผู้น าองค์การ ค่าตอบแทน 
รางวัล และกระบวนการท างาน/งบประมาณ 

วิจัยจากเอกสาร(Documentary Research) โดยศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร 
 เว็บไซต์ เอกสารของหน่วยงาน และเอกสารทางวิชาการ รวมทั้งงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง ที่มีผู้
ท าการศึกษาวิจัยไว้แล้ว ประกอบด้วย แนวคิดโครงสร้างองค์การภาครัฐ แนวคิดทฤษฎีองค์การ ตัว
แบบดวงดาว (Star Model) แนวคิดการบริหารสมัยใหม่ แนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคล คุณค่า
ด้านผู้น าองค์การ แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน ทฤษฎีการสื่อสาร ทฤษฎีการ
สื่อสารมวลชน แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ บริบทของกรมประชาสัมพันธ์ สภาพการณ์
ภายนอก ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยี ความคาดหวังและความต้องการ
ของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการให้บริการของกรมประชาสัมพันธ์ และการจัด
โครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ รูปแบบหน่วยงานภาครัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 
3.6 การเก็บรวบรวมขอมูล  

ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้จากการส ารวจมาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรม 
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ส าเร็จรูปส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์(Statistical Package for the Social Science : SPSS 
for window) เพ่ือค านวณหาคาสถิติตางๆ ไดแก่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้   

สวนที่ 1 เปนขอมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ค านวณหา 
คาความถี่ และรอยละ สวนที่ 2 ระดับความคิดเห็นต่อการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรม
ประชาสัมพันธ์ ด้านเนื้อหาข้อมูลข่าวสาร จ านวน 10 ข้อ ด้านรูปแบบวิธีการน าเสนอ จ านวน 6 ข้อ 
และด้านช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารหรือสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ จ านวน 4 ข้อ ค านวณหา
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขอมูลในสวนที่ 2 เมื่อค านวณหาคาเฉลี่ยแลวน ามาตีความหมาย
ไดดังนี้  

คาเฉลี่ย 4.21-5.00 ความหมาย มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 ความหมาย มาก 
ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 ความหมาย ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 ความหมาย นอย 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 ความหมาย นอยที่สุด 

 ส่วนที่ 3 ค าถามปลายเปิด ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม น ามาจัดหมวดหมู่เพ่ือน าเสนอเป็น 
ผลการศึกษาเพ่ิมเติมจากแบบสอบถามปลายปิด 

ส่วนการศึกษาโดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร และนักวิชาการ 
ระดับช านาญการพิเศษ ของกรมประชาสัมพันธ์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ านวน 10 คน 
เกี่ยวกับการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ ด้านเนื้อหาข้อมูลข่าวสาร ด้าน
รูปแบบวิธีการน าเสนอ และด้านช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารหรือสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ และ
โครงสร้างและการบริหารจัดการภายในองค์กรของกรมประชาสัมพันธ์ ในประเด็นเกี่ยวกับโครงสร้า ง
ระบบราชการ กฎ ระเบียบ กลยุทธ์/นโยบายขององค์การ การบริหารบุคคล/ผู้น าองค์การ 
ค่าตอบแทน รางวัล และกระบวนการท างาน/งบประมาณ  

 จากนั้นรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการให้สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่าง จากการจดบันทึก 
น ามารวบรวมและจัดหมวดหมู่ของข้อมูลเพื่อน ามาประกอบการศึกษาวิเคราะห์ต่อไป 

ส่วนผลการวิจัยโดยศึกษาค้นคว้าข้อมูลจาก หนังสือ เอกสาร เว็บไซต์ เอกสารของ
หน่วยงาน และเอกสารทางวิชาการ รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่มีผู้ท าการศึกษาวิจัยไว้แล้ว น ามาจัด
หมวดหมู่ เพื่อน ามาวิเคราะห์ต่อไป  

ข้อจ ากัดของการวิจัย 
เนื่องจากกรมประชาสัมพันธ์ มีการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อของกรม 
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ประชาสัมพันธ์อยู่ทั่วประเทศ ผู้รับบริการข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์จึงกระจายอยู่ทุก
ภูมิภาคทั่วประเทศเช่นกัน แต่การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาวิจัยได้ศึกษาโดยวิธีเชิงปริมาณจากการสุ่ ม
ตัวอย่างในพ้ืนที่เขตบริการของ ส านักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี กรมประชาสัมพันธ์ รวม 6 
จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 400 คน 
แต่ประชาชนที่รับข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์ มีอยู่ทั่วประเทศ จึงมีข้อจ ากัดในเรื่องของ
พ้ืนที่ และจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา  
  นอกจากนี้การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์และจดบันทึก ผู้บริหาร และ
นักวิชาการระดับช านาญการพิเศษ ของกรมประชาสัมพันธ์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ านวน 
10 คน เป็นการสุ่มตัวอย่างเฉพาะบางกลุ่มและบางพ้ืนที่เท่านั้น 
  ดังนั้นจึงควรเพ่ิมพ้ืนที่และเพ่ิมจ านวนกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เที่ยงตรงมาก
ยิ่งขึ้นต่อไป 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 
การศึกษาเรื่อง “การผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในยุคความเปลี่ยนแปลงที่ท้า 

ทายของกรมประชาสัมพันธ์” มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรม
ประชาสัมพันธ์และศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันที่ท้าทายต่อการด าเนินการผลิตและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ ตลอดจนเพ่ือศึกษาแนวทางการด าเนินงานเพ่ือผลิต
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ ที่ต้องปรับตัวเพ่ือให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลง โดยผู้ศึกษาวิจัย ก าหนดใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed methods 
research) กล่าวคือ ใช้วิธีวิทยาการวิจัยทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) รวมทั้งใช้วิธีวิจัยจากเอกสาร(Documentary Research)  เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ที่ครอบคลุมและเจาะลึกมากที่สุด เพ่ือน ามาใช้ประกอบการศึกษาวิจัย เพ่ือให้ผลการศึกษามีความ
น่าเชื่อถือ และน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป ผลการศึกษามีดังนี ้

4.1  ผลการศึกษาความต้องการของประชาชน/ผู้รับบริการที่ส่งผลต่อการผลิตและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์  

4.1.1 ความคิดเห็นของประชาชนที่รับบริการข้อมูลข่าสารจากสื่อของกรม 
ประชาสัมพันธ์ ผลการศึกษา มีดังนี้ 
ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการแจกแบบสอบถาม จ านวน 420 ชุด ได้คืนกลับมา 400 ชุด คิดเป็นร้อยละ 
95.23  ผลการประมวล จากตารางที่ 1 พบว่า ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง คิดเป็น
ร้อยละ 59 และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 41 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลด้านเพศของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 154 41 

หญิง 236 59 

รวม 400 100 

 



55 
 

    ตารางท่ี 2 ข้อมูลด้านอายุของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม 

 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

15 – 29 ปี 141 35.25 

30 – 39 ปี 101 25.25 

40 – 49 ปี 85 21.25 

50  ปี ขึ้นไป 73 18.25 

รวม 400 100 

 
อาย ุจากตารางที่ 2 พบว่า  ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 

 15-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.25 รองลงมา คือ ช่วงอายุ 30 – 39 ปี  คิดเป็นร้อยละ 25.25 ช่วงอายุ 
40-49 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.25  และช่วงอายุ 50 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 18.25  อยู่ในพ้ืนที่จังหวัด
เพชรบุรี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 18.5 รองลงมา คือ จังหวัดสุพรรณบุรี   คิดเป็นร้อยละ 18.25 
จังหวัดชัยนาท คิดเป็นร้อยละ 17 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คิดเป็นร้อยละ 16.5 จังวัดกาญจนบุรี    
คิดเป็นร้อยละ 15 และจังหวัดราชบุรี คิดเป็นร้อยละ 14.75 (ตารางท่ี 3) 

ตารางท่ี 3 ข้อมูลด้านจังหวัดทีส ารวจของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม 
 

จังหวัดที่ส ารวจ จ านวน ร้อยละ 

สุพรรณบุรี 73 18.25 

เพชรบุรี 74 18.5 

กาญจนบุรี 60 15 

ราชบุรี 59 14.75 

ชัยนาท 68 17 

ประจวบคีรีขันธ์ 66 16.5 

รวม 400 100 
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ตารางท่ี 4 ข้อมูลด้านระดับการศึกษาของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษา - มัธยมศึกษา 140 35 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า/ปวส. 90 22.5 

ปริญญาตรีขึ้นไป 170 42.5 

รวม 400 100 

ระดับการศึกษา จากตารางที่ 4 พบว่า ประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มี 
ระดับการศึกษา ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 42.5 รองลงมาคือ ประถมศึกษาถึงระดับ
มัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 35 และระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า/ปวส. คิดเป็นร้อยละ 22.5  

ตารางท่ี 5 ข้อมูลด้านอาชีพของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

รับราชการ,พนักงานรัฐวิสาหกิจ 111 27.75 

พนักงานบริษัทเอกชน 67 16.75 

เกษตรกร 47 11.75 

รับจ้าง 76 19 

นักเรียน/นักศึกษา 34 8.5 

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 65 16.25 
รวม 400 100 

อาชีพ จากตารางที่ 5 พบว่า ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ 
อาชีพรับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 27.75  รองลงมาคือ อาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อย
ละ 19 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  คิดเป็นร้อยละ 16.75  อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย คิดเป็นร้อย
ละ 16.25 อาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 11.75 และนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 8.5  
ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็น  

ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็น เกี่ยวกับการผลิตและเผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ ด้านเนื้อหาที่ผลิตและเผยแพร่ โดยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 
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สถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics) โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตาราง มีดังนี้   

ตารางท่ี 6 ด้านเนื้อหาของข้อมูลข่าวสาร 

ด้านเนื้อหาของข้อมลู
ข่าวสาร 

ความถี่จ านวน(ร้อยละ) ความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 ค่าเฉลี่ย S.D. การแปล
ความหมาย 

กรมประชาสัมพันธ์ควร
น า เสนอข้อมูลข่าวสาร
ด้ า น ต่ า ง ๆ ต า ม ที่ ก ร ม
ประชาสัมพันธ์เห็นสมควร 

203 

(50.8) 

150 

(37.5) 

38 

(9.5) 

7 

(1.8) 

2 

(0.5) 

4.36 0.76 มากที่สุด 

กรมประชาสัมพันธ์ควรมี
อิสระในการคัดเลือกเรียบ
เ รี ย ง เ นื้ อ ห า ข่ า ว ที่
เห็นสมควร โดยไม่ต้อง
ค านึงถึงนโยบายรัฐบาล 

142 

(35.5) 

151 

(37.8) 

70 

(17.5) 

25 

(6.2) 

12 

(3.0) 

3.96 1.02 มาก 

เ นื้ อ ห า ข่ า วส า รที่ ก ร ม
ประชาสัมพันธ์น าเสนอ  มี
ความถูกต้อง ชัดเจน 

103 

(25.8) 

166 

(41.5) 

97 

(24.2) 

26 

(6.5) 

8 

(2.0) 

3.82 0.95 มาก 

เ นื้ อ ห า ข่ า วส า รที่ ก ร ม
ประชาสัมพันธ์น าเสนอ
ต้องผ่านการตรวจสอบ
ความ ถู กต้ อ ง  มี ค ว า ม
ชัดเจน เพื่อสร้างความ
น่าเชื่อถือ 

200 

(50) 

131 

(32.8) 

55 

(13.8) 

12 

(3.0) 

2 

(0.5) 

4.28 0.84 มากที่สุด 

เ นื้ อ ห า ข่ า วส า รที่ ก ร ม
ประชาสัมพันธ์น าเสนอมี
ความหลากหลายและ
ครบถ้วนรอบด้าน 

90 

(22.5) 

185 

(46.2) 

97 

(24.2) 

22 

(5.5) 

6 

(1.5) 

3.82 0.89 มาก 

กรมประชาสัมพันธ์ควร
น าเสนอข่าวสารด้านอื่นๆ
ให้มีความหลากหลาย 

219 

(54.8) 

121 

(30.2) 

45 

(11.2) 

13 

(3.2) 

2 

(0.5) 

4.35 0.84 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 6 ด้านเนื้อหาของข้อมูลข่าวสาร(ต่อ) 

ด้านเนื้อหาของข้อมลู
ข่าวสาร 

ความถี่จ านวน(ร้อยละ) ความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 ค่าเฉลี่ย S.D. การแปล
ความหมาย 

ก ร ม ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
น าเสนอข้อมูลข่าวสารที่
รวดเร็วทันเหตุการณ์ 

124 

(31) 

169 

(42.2) 

85 

(21.2) 

15 

(3.8) 

7 

(1.8) 

3.97 0.91 มาก 

กรมประชาสัมพันธ์ควร
น าเสนอข่าวสารที่รวดเร็ว 
ทั น เ หตุ ก า รณ์  เ พื่ อ ใ ห้
สามารถแข่งขันกับสื่ออ่ืนๆ 

225 

(56.2) 

118 

(29.5) 

42 

(10.5) 

11 

(2.8) 

4 

(1) 

4.47 0.85 มากที่สุด 

ข่ า วส ารที่ ก ร มประชา   
สัมพันธ์น าเสนอใช้ภาษาที่
ทันสมัยและเข้าใจง่าย 

93 

(23.2) 

158 

(39.5) 

117 

(29.2) 

23 

(5.8) 

9 

(2.2) 

3.75 0.94 มาก 

กรมประชาสัมพันธ์ควร
น าเสนอข่าวสารโดยใช้
ภาษาที่ทันสมัยและเข้าใจ
ง่ า ย  ล ด ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า
ราชการ 

158 

(39.5) 

148 

(37) 

64 

(16) 

26 

(6.5) 

4 

(1) 

4.07 0.94 มาก 

ภาพรวมด้านเนื้อหาของ
ข่าวสาร 

     4.08  มาก 

จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็นด้านเนื้อหาข้อมูล 
ข่าวสารที่กรมประชาสัมพันธ์ผลิตและเผยแพร่ในภาพรวม มีความคิดเห็นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.08  
เมื่อพิจารณาแยกเป็นประเด็น พบว่า ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 4 ประเด็น โดยเรียงล าดับตาม
ค่าเฉลี่ย คือ  

1. กรมประชาสัมพันธ์ควรน าเสนอข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วทันเหตุการณ์ เพ่ือให้ 
สามารถแข่งขันกับสื่ออ่ืนๆ ค่าเฉลี่ย 4.37  

2. กรมประชาสัมพันธ์ควรน าเสนอข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆตามที่กรม 
ประชาสัมพันธ์เห็นสมควร ค่าเฉลี่ย 4.36 

3. กรมประชาสัมพันธ์ควรน าเสนอข้อมูลข่าวสารด้านอื่นๆให้มีความหลากหลาย  
ค่าเฉลี่ย 4.35  
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4. เนื้อหาข่าวสารที่กรมประชาสัมพันธ์น าเสนอต้องผ่านการตรวจสอบความ
ถูกต้อง มีความชัดเจน เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือ ค่าเฉลี่ย 4.28  

 ระดับความคิดเห็นมาก จ านวน 6 ประเด็น โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย คือ 
1.  กรมประชาสัมพันธ์ควรน าเสนอข่าวสารโดยใช้ภาษาท่ีทันสมัยและเข้าใจง่าย  

ลดการใช้ภาษาราชการ ค่าเฉลี่ย 4.07  
2. กรมประชาสัมพันธ์น าเสนอข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ค่าเฉลี่ย 3.97  

กรมประชาสัมพันธ์ควรมีอิสระในการคัดเลือกเรียบเรียงเนื้อหาข่าวที่เห็นสมควรโดยไม่ต้องค านึงถึง
นโยบายรัฐบาล ค่าเฉลี่ย 3.96  

3. เนื้อหาข่าวสารที่กรมประชาสัมพันธ์น าเสนอมีความถูกต้อง ชัดเจน ค่าเฉลี่ย 
 3.82 

4. เนื้อหาข่าวสารที่กรมประชาสัมพันธ์น าเสนอมีความหลากหลายและครบถ้วน 
รอบด้าน มีค่าเฉลี่ย 3.82  

5. ข่าวสารที่กรมประชาสัมพันธ์น าเสนอใช้ภาษาท่ีทันสมัยและเข้าใจง่าย ค่าเฉลี่ย 
 3.75 

ตารางท่ี 7 ด้านรูปแบบในการน าเสนอ 

ด้านรูปแบบการน าเสนอ ความถี่จ านวน(ร้อยละ) ความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 ค่าเฉลี่ย S.D. การแปล
ความหมาย 

การน าเสนอข่าวสารของ
กรมประชาสัมพันธ์มีการ
พาดหัวข่าวให้เร้าใจเพื่อ
ดึงดูดความสนใจ 

150 

(37.5) 

166 

(41.5) 

64 

(16) 

16 

(4) 

4 

(1) 

4.10 0.88 มาก 

การพาดหัวข่าวของกรม
ประชาสั มพันธ์ ค วร ใ ช้
ภาษาที่เร้าใจ 

163 

(40.8) 

158 

(39.5) 

63 

(15.8) 

7 

(1.8) 

9 

(2.2) 

4.14 0.90 มาก 

กรมประชาสัมพันธ์มีการ
น าโปรแกรมคอมพิวเตอร์
มาใช้ในการน าเสนอข้อมูล
ข่าวสาร 

128 

(32) 

177 

(44.2) 

73 

(18.2) 

20 

(5) 

2 

(0.5) 

4.02 0.86 มาก 
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ตารางท่ี 7 ด้านรูปแบบในการน าเสนอ(ต่อ) 

ด้านรูปแบบการน าเสนอ ความถี่จ านวน(ร้อยละ) ความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 ค่าเฉลี่ย S.D. การแปล
ความหมาย 

กรมประชาสัมพันธ์ควรน า
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มา
ใช้ในการน าเสนอข้อมูล
ข่าวสาร 

207 

(51.8) 

144 

(36) 

43 

(10.8) 

5 

(1.2) 

1 

(0.2) 

4.37 0.74 มากที่สุด 

การน าเสนอข่าวสารของ
ก ร ม ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ผู้
ประกาศ ผู้ด าเนินรายการ 
พิธีกรรายการ  ต่างๆ มี
การสื่อสารได้อย่างถูกต้อง 
ชัดเจน 

129 

(32.2) 

185 

(46.2) 

69 

(17.2) 

13 

(3.2) 

4 

(1) 

4.10 0.88 มาก 

การน าเสนอข่าวสารของ
สื่ อกรมประชาสัมพันธ์ 
โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ ผู้
ประกาศ ผู้ด าเนินรายการ 
พิธีกรรายการต่างๆต้องมี
ความรู้ความสามารถ ใน
การสื่อสารได้อย่างถูกต้อง 

219 

(54.8) 

131 

(32.8) 

37 

(9.2) 

10 

(2.5) 

3 

(0.8) 

4.38 0.81 มาก 

ที่สุด 

ภาพรวมด้านรูปแบบการ
น าเสนอ 

     4.18  มาก 

จากตารางที่ 7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นด้านรูปแบบในการน าเสนอ 
ข้อมูลข่าวสารที่กรมประชาสัมพันธ์ผลิตและเผยแพร่ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.18 เมื่อ
พิจารณาแยกเป็นประเด็นพบว่าระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 2 ประเด็นโดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย  

1. การน าเสนอข่าวสารของสื่อกรมประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ 
ผู้ประกาศ ผู้ด าเนินรายการ พิธีกรรายการต่างๆต้องมีความรู้ความสามารถ ในการสื่อสารได้อย่าง
ถูกต้อง ชัดเจน ค่าเฉลี่ย 4.38  

  2.   กรมประชาสัมพันธ์ควรน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการน าเสนอข้อมูล 
 ข่าวสาร ค่าเฉลี่ย 4.37  
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 ระดับความคิดเห็นมาก จ านวน 4 ประเด็น โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย คือ  
1. การพาดหัวข่าวของกรมประชาสัมพันธ์ควรใช้ภาษาท่ีเร้าใจ ค่าเฉลี่ย 4.14  
2. การน าเสนอข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์มีการพาดหัวข่าวให้เร้าใจเพ่ือดึงดูด 

ความสนใจ ค่าเฉลี่ย 4.10  
3. การน าเสนอข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ผู้ประกาศ ผู้ด าเนินรายการ พิธีกร 

รายการต่างๆ มีการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ค่าเฉลี่ย 4.05  
4. กรมประชาสัมพันธ์มีการน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการน าเสนอข้อมูล 

ข่าวสาร ค่าเฉลี่ย 4.02 
ตารางท่ี 8 ด้านช่องทางการเผยแพร่ 

ด้านช่องทางการเผยแพร่ ความถี่จ านวน(ร้อยละ) ความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 ค่าเฉลี่ย S.D. การแปล
ความหมาย 

ก ร ม ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ มี
ช่ อ งท า ง ก า ร เ ผ ย แ พ ร่
ข่าวสารที่ เพียงพอและ
ครอบคลุมประชาชนผู้รับ
สารอย่างกว้างขวาง 

113 

(28.2) 

154 

(38.5) 

107 

(26.8) 

19 

(4.8) 

7 

(1.8) 

3.86 0.93 มาก 

กรมประชาสัมพันธ์ควร
เพิ่มช่องทางการเผยแพร่
โดยใช้สื่อสมัยใหม่ ได้แก่ 
เว็บไซต์ ไลน์ เฟสบุ๊ค และ
การส่งข้อความให้มากข้ึน 

224 

(56) 

135 

(33.8) 

30 

(7.5) 

7 

(1.8) 

4 

(1) 

4.42 0.78 มาก 

ที่สุด 

สื่อกรมประชาสัมพันธ์ที่มี
มานานได้แก่สื่อวิทยุ สื่อ
โทรทัศน์ เป็นช่องทางที่มี
คุณภาพทั้งภาพและเสียง 

149 

(37.2) 

152 

(38) 

74 

(18.5) 

18 

(4.5) 

7 

(1.8) 

4.04 0.94 มาก 

กรมประชาสัมพันธ์ควร
พัฒนาสื่อที่มีให้มีคุณภาพ 
เพื่อดึงดูด ผู้ชม ผู้ฟังให้
มากขึ้น 

257 

(64.2) 

107 

(26.8) 

31 

(7.8) 

5 

(1.2) 

0 

(0) 

 

4.54 0.69 มากที่สุด 

ภาพรวม      4.21  มาก 
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จากตารางที่  8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นด้านช่องทางการเผยแพร่ 
ในการน าเสนอข้อมูลข่าวสารที่กรมประชาสัมพันธ์ผลิตและเผยแพร่ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.21 เมื่อพิจารณาแยกเป็นประเด็น พบว่า ระดับความคิดเห็น มากที่สุด 2 ประเด็น โดย
เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย คือ  

1. กรมประชาสัมพันธ์ควรพัฒนาสื่อที่มีอยู่ให้มีคุณภาพ เพ่ือดึงดูด ผู้ชม ผู้ฟังให้ 
มากขึ้น ค่าเฉลี่ย 4.54  

2. กรมประชาสัมพันธ์ควรเพิ่มช่องทางการเผยแพร่โดยใช้สื่อสมัยใหม่ ได้แก่  
เว็บไซต์ ไลน์ เฟสบุ๊ค และการส่งข้อความให้มากขึ้น ค่าเฉลี่ย 4.42  

 ระดับความคิดเห็นมาก จ านวน 2 ประเด็น โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย คือ 
1.  สื่อของกรมประชาสัมพันธ์ที่เป็นสื่อสารมวลชนที่มีมานาน ได้แก่ สื่อวิทยุ สื่อ 

โทรทัศน์ เป็นช่องทางที่มีคุณภาพ เสียงชัดเจน ภาพคมชัด ค่าเฉลี่ย 4.04  
2. กรมประชาสัมพันธ์มีช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารที่เพียงพอและครอบคลุม 

ประชาชนผู้รับสารอย่างกว้างขวาง ค่าเฉลี่ย 3.86 

ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ที่มีความแตกต่าง ด้านเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ ในการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ ์

 สมมติฐานที่ 1 เพศที่แตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อการผลิตและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในยุคความเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายของกรมประชาสัมพันธ์แตกต่างกัน 

 H0: เพศที่แตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในยุค
ความเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายของกรมประชาสัมพันธ์แตกต่างกันไม่แตกต่างกัน 

 H1: เพศที่แตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในยุค
ความเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายของกรมประชาสัมพันธ์แตกต่างกันแตกต่างกัน 

 ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบค่าโดยใช้กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม
เป็นอิสระกัน (Independent t-test) โดยใช้ระดับความเชื่อมั่นในการทดสอบสมมุติฐานที่ 95% 
ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) เมื่อพบว่า ค่า p. value มีค่าน้อยกว่า 0.05 
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ตารางท่ี 9 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นต่อการ
ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในยุคสภาพการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายของกรมประชาสัมพันธ์  จ าแนก
ตามเพศ 

การผลิตและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของกรม

ประชาสัมพันธ ์

T-test for Equality of means 

เพศ mean S.D. 

 

t df sig 

เนื้อหา 

 

ชาย 

หญิง 

4.01 

4.14  

2.087 

 

 
 

96 

 

 
 

0.111 

 

 
 

รูปแบบ ชาย 

หญิง 

4.12 

4.23 

0.63 

0.53 

 

1.887 
 

19.94 
 

0.014* 
 

ช่องทางการเผยแพร่ ชาย 

หญิง 

4.17 

4.27 

0.65 

0.54 

 

 

1.592 
 

 

97 
 

 

0.074 
 

 

ภาพรวม ชาย 

หญิง 

 

4.10 

4.21 

0.58 

0.46 

 
 
 

 

2.133 
 

 
 

99.95 
 

 
 

 

0.006* 
 

 

 
 

 * หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 (sig. level 0.05, p. value≤0.05) 
 จากตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากระดับความคิดเห็นต่อการผลิตและ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในยุคความเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายของกรมประชาสัมพันธ์ จ าแนกตามเพศ 
พบว่า ในภาพรวมระดับความคิดเห็นต่อการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในยุคความเปลี่ยนแปลงที่
ท้าทายของกรมประชาสัมพันธ์ระหว่างเพศชายกับเพศหญิงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 ดังนี้ 

 การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นใน
ภาพรวม (t = -2.133, p= 0.006) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สรุปได้ว่า กลุ่ม
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ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในยุคความ
เปลี่ยนแปลงที่ท้าทายของกรมประชาสัมพันธ์แตกต่างจากเพศชาย 

 สมมติฐานที่ 2 กลุ่มอายุที่แตกต่างกันจะมีระดับความคิดเห็นต่อการผลิตและ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในยุคความเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายของกรมประชาสัมพันธ์แตกต่างกัน 

 H0: กลุ่มอายุที่แตกต่างกันจะมีระดับความคิดเห็นต่อการผลิตและเผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสารในยุคความเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายของกรมประชาสัมพันธ์แตกต่างกันไม่แตกต่างกัน 

 H1: กลุ่มอายุที่แตกต่างกันจะมีระดับความคิดเห็นต่อการผลิตและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในยุคความเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายของกรมประชาสัมพันธ์แตกต่างกันแตกต่างกัน 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากร
มากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 
โดยใช้ระดับความเชื่อมั่นในการทดสอบสมมติฐานที่ 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) เมื่อ
พบว่า ค่า p. value (2-tailed) มีค่าน้อยกว่า 0.05  

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นต่อ
การผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในยุคความเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายของกรมประชาสัมพันธ์ จ าแนก
ตามอายุ   

การผลิตและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของกรม

ประชาสัมพันธ ์

 t-test for Equality of means 

SS df 

 

MS F sig 

เนื้อหา 
ระหว่างกลุ่มอายุ 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

 

 
1.113 

153.977 
155.090 

94 
97 

 
 

 
0.371 
0.391 

 
 

 

0.949 
 

 

0.417 
 

 
 

รูปแบบ 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

 

 
1.538 

130.460 
131.998 

96 

99 
 

0.513 
0.329 

 

0.556 
 
 

0.199 
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ตารางที่ 10 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นต่อ
การผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในยุคความเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายของกรมประชาสัมพันธ์ จ าแนก
ตามอายุ  (ต่อ) 

การผลิตและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของกรม

ประชาสัมพันธ ์

 t-test for Equality of means 

SS df 

 

MS F sig 

ช่องทางการเผยแพร่ 
ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

 
0.201 

139.096 

 
 

95 
 

 
 

 
0.067 
0.352 

 
 

 
0.191 

 
 
 

 
0.903 

 
 

 

ภาพรวม 
ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

 
0.363 

104.667 
104.667 

93 
96 

0.121 
0.265 

0.457 
 

 
0.713 

 
 

 * หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 (sig. level 0.05, p. value≤0.05) 
 ผลจากตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากระดับความคิดเห็นต่อการผลิตและ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในยุคความเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายของกรมประชาสัมพันธ์ จ าแนกตามอายุพบว่า 
ในภาพรวมระดับความคิดเห็นต่อการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในยุคความเปลี่ยนแปลงที่ท้าทาย
ของกรมประชาสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอายุที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็น (F = 0.457, sig = 0.713 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา (F = 0.949, sig = 0.417) ด้านรูปแบบ (F = 
1.556, sig = 0.199) และด้านช่องทางการเผยแพร่ (F = 0.191, sig = 0.903)  

 สรุปได้ว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการผลิตและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในยุคความเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายของกรมประชาสัมพันธ์ไม่แตกต่างกัน 

 สมมติฐานที่ 3 การศึกษาที่แตกต่างกันจะมีระดับความคิดเห็นต่อการผลิตและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในยุคความเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายของกรมประชาสัมพันธ์แตกต่างกัน 

 H 0: การศึกษาที่แตกต่างกันจะมีระดับความคิดเห็นต่อการผลิตและเผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสารในยุคความเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายของกรมประชาสัมพันธ์แตกต่างกันไม่แตกต่างกัน 

 H1: การศึกษาที่แตกต่างกันจะมีระดับความคิดเห็นต่อการผลิตและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในยุคความเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายของกรมประชาสัมพันธ์แตกต่างกันแตกต่างกัน 
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 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากร
มากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 
โดยใช้ระดับความเชื่อมั่นในการทดสอบสมมติฐานที่ 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) เมื่อ
พบว่า ค่า p. value  (2-tailed) มีค่าน้อยกว่า 0.05 

 ตารางท่ี 11 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นต่อ 
การผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในยุคความเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายของกรมประชาสัมพันธ์ จ าแนก
ตามระดับการศึกษา 

การผลิตและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของกรม

ประชาสัมพันธ ์

 t-test for Equality of means 

SS df MS F sig 

เนื้อหา 
ระหว่างกลุม่อาย ุ
ภายในกลุ่ม 
รวม 

 
1.262 

153.828 
155.090 

94 
97 

 
 

421 
390 

 
 

0.077 
 

 
 

 
359 

 
 

 
 

รูปแบบ 
ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

 
0.417 

131.581 
131.998 

 
96 
99 

 
 

.
139 
332 

 
 

0.418 
 
 

0.740 
 

 

ช่องทางการเผยแพร่ 
ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

 
 

1.019 
138.278 
139.297 

95 
98 

 

 

 

 
0.340 

0.350 

 
 

 

0.970 
 
 

0.407 
 

 

ภาพรวม 
ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

 
0.814 

103.852 
104.667 

93 
96 

0.271 
0.264 

0.027 
 

0.381 
 

 * หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 (sig. level 0.05, p. value≤0.05) 
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 ผลจากตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากระดับความคิดเห็นต่อการผลิตและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในยุคความเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายของกรมประชาสัมพันธ์ จ าแนกตามการศึกษา
พบว่า ในภาพรวมระดับความคิดเห็นต่อการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในยุคความเปลี่ยนแปลงที่
ท้าทายของกรมประชาสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็น F = 1.027, sig = 
0.381 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา F = 1.077, sig = 0.359 ด้านรูปแบบ F = 
0.418, sig = 0.740 และด้านช่องทางการเผยแพร่ F = 0.970, sig = 0.407  

 สรุปได้ว่ากลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการผลิต
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในยุคความเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายของกรมประชาสัมพันธ์ไม่แตกต่างกัน 

 สมมติฐานที่ 4 อาชีพที่แตกต่างกันจะมีระดับความคิดเห็นต่อการผลิตและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในยุคความเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายของกรมประชาสัมพันธ์แตกต่างกัน 

 H0: อาชีพที่แตกต่างกันจะมีระดับความคิดเห็นต่อการผลิตและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในยุคความเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายของกรมประชาสัมพันธ์แตกต่างกันไม่แตกต่างกัน 

 H1: อาชีพที่แตกต่างกันจะมีระดับความคิดเห็นต่อการผลิตและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในยุคความเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายของกรมประชาสัมพันธ์แตกต่างกันแตกต่างกัน 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากร
มากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 
โดยใช้ระดับความเชื่อมั่นในการทดสอบสมมติฐานที่ 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) เมื่อ
พบว่า ค่า p. value (2-tailed) มีค่าน้อยกว่า 0.05 

ตารางท่ี 12 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นต่อ 
การผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในยุคความเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายของกรมประชาสัมพันธ์ จ าแนก
ตามอาชีพ 

การผลิตและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของกรม

ประชาสัมพันธ ์

 t-test for Equality of means 

SS df 

 

MS F sig 

เนื้อหา 
ระหว่างกลุม่อาย ุ
ภายในกลุ่ม 
รวม 

 

 

1.170 
153.825 

155.054 

91 
96 

 

0.234 
0.394 

 

0.594 
 
 

0.704 
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ตารางท่ี 12 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นต่อ 
การผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในยุคความเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายของกรมประชาสัมพันธ์ จ าแนก
ตามอาชีพ(ต่อ) 

การผลิตและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของกรม

ประชาสัมพันธ ์

 t-test for Equality of means 

SS df 

 

MS F sig 

รูปแบบ 
ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

 

 
1.405 

129.928 
131.333 

93 
98 

 

0
0.281 
0.331 

 

 

0
0.850 

 

 
 

0.515 

 

 

ช่องทางการเผยแพร่ 
ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

 
1.324 

137.899 
139.223 

 
92 
97 

 
 
 

 
0.265 
0.352 

 

 
0.753 

 
 

0.585 
 

ภาพรวม 
ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

 
0.763 

103.813 
104.667 

90 
95 

0
0.153 
0.266 

 

0
0.574 

 
 

0
0.720 

 
 

 * หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 (sig. level 0.05, p. value≤0.05) 
 ผลจากตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากระดับความคิดเห็นต่อการผลิตและ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในยุคความเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายของกรมประชาสัมพันธ์ จ าแนกตามอาชีพ
พบว่า ในภาพรวมระดับความคิดเห็นต่อการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในยุคความการ
เปลี่ยนแปลงที่ท้าทายของกรมประชาสัมพันธ์ระหว่างอาชีพที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็น F = 
0.574, sig = 0.72  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา F = 0.594, sig = 0.704 ด้าน
รูปแบบ F = 0.850, sig = 0.515 และด้านช่องทางการเผยแพร่ F = 0.753, sig = 0.585 

 สรุปได้ว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการผลิตและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในยุคความเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายของกรมประชาสัมพันธ์ไม่แตกต่างกัน 

 ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่มคีวาม 
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แตกต่าง ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ที่มีต่อการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในยุค
ความเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายของกรมประชาสัมพันธ์ โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา ด้านรูปแบบ
การน าเสนอ และด้านช่องทางการเผยแพร่ และในภาพรวม พบว่า เมื่อเปรียบเทียบด้านเพศแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นเพศหญิงมคีวามคิดเห็นต่อการผลิตและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในยุคความเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายของกรมประชาสัมพันธ์ในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน(ด้านเนื้อหา 
ด้านรูปแบบการน าเสนอ ด้านช่องทางการเผยแพร่)แตกต่างจากเพศชาย แต่ เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ความคิดเห็นด้านรูปแบบการน าเสนอแตกต่างกัน ส่วนด้านเนื้อหา และด้านช่องทางการ
เผยแพร่ ความคิดเห็นของเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกัน 

ส่วนความแตกต่างด้านอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ของกลุ่มผู้ตอบ 
แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยมากกว่า 2 กลุ่ม ผลการศึกษาพบว่า เมื่อเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่แตกต่างกันด้านอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ มีความคิดเห็นต่อ
การผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในยุคความเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายของกรมประชาสัมพันธ์ ไม่
แตกต่างกัน  

นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถาม ยังได้แสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม การ 
ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ จากแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยได้จัดท าค าถาม
ปลายเปิดไว้ ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 

1. การผลิตและเผยแพร่ข่าวและรายการของกรมประชาสัมพันธ์ ควรมีเนื้อหาที่ 
หลากหลายทั้งเชิงบวกและเชิงลบ รูปแบบต้องสร้างความน่าสนใจและดึงดูดผู้ชมผู้ฟังให้มากขึ้น 
ประชาชนจะได้อยากฟัง เพราะปัจจุบันไม่ทันสมัย ไม่น่าสนใจ มีแต่ข่าว 

2. ต้องการให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ เป็นไปอย่างทั่วถึง 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ทันเหตุการณ์ ถูกต้อง และชัดเจน เพราะปัจจุบันการประชาสัมพันธ์ยังไม่เข้าถึง
ประชาชนอย่างท่ัวถึง 

3. ด้านเทคนิคในการผลิตรายการ ควรน าคอมพิวเตอร์กราฟฟิคมาใช้ในการผลิต 
รายการ และการผลิตข่าว รวมทั้งการใช้กล้องและการจัดแสงให้มีความทันสมัยและมีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

4. กรมประชาสัมพันธ์เป็นสื่อของรัฐ ควรมีความอิสระในการน าเสนอข่าวสารที่ 
เป็นข้อเท็จจริงมากกว่านี้ ปัจจุบันจะเป็นการน าเสนอในรูปแบบของการประชาสัมพันธ์รัฐบาลมากกว่า 

5. ต้องการให้กรมประชาสัมพันธ์มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  
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ไม่สามารถดึงดูดผู้ฟังผู้ชม ไม่สามารถแข่งขันกับสื่ออ่ืนๆได้ ต้องกล้าเปลี่ยนแปลง และออกไปจาก    
จุดเดิม 

ผลจากการศึกษา จากแบบสอบ และจากการสัมภาษณ์ กลุ่มผู้บริหาร และ 
นักวิชาการระดับช านาญการพิเศษ พบว่า ผู้ตอบมีความเห็นในเรื่องการผลิตและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งด้านเนื้อหาของข้อมูลข่าวสาร ด้านรูปแบบการน าเสนอ และด้าน
ช่องทางการเผยแพร่ ไปในทิศทางเดียวกันดังนี้  

ด้านเนื้อหา 
ผู้ให้สัมภาษณ์โดยส่วนใหญ่ 90% มีความเห็นว่า เนื้อหาที่ผลิตและเผยแพร่มีลักษณะ 

เป็นทางการเป็นส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดเป็นเรื่องของการด าเนินงานของหน่วยราชการ และ
นโยบายรัฐบาล ไม่มีเนื้อหาทั่วๆไปที่ประชาชนต้องการรับรู้และสนใจหรือชื่นชอบ รวมทั้งไม่มีเนื้อหาที่
มีลักษณะให้ความบันเทิง สนุกสนาน และเป็นประเด็นหรือเรื่องที่เกิดขึ้นในส่วนกลาง ไม่เน้นเนื้อหา
หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในส่วนภูมิภาค เนื้อหารายการที่น าเสนอจึงยังไม่มีความใกล้ชิดและเข้าถึง
ประชาชน จึงท าให้เนื้อหาข่าวสารไม่มีความหลากหลาย ไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีความ
ต้องการและชื่นชอบ เนื้อหาข่าวสารที่แตกต่างกันในหลายๆกลุ่ม 

 นอกจากนี้การผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ยังไม่มีการ 
ผลิตเนื้อหาข่าวสารที่เป็นประเด็นในเชิงเจาะลึกเพ่ือให้น่าสนใจ  ตลอดจนไม่มีการเกาะติดเพ่ือ
น าเสนอประเด็นที่เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง ท าให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการรับรู้เนื้อหาข่าวสารที่
ประชาชนต้องการรับรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือโดยเฉพาะประเด็นที่ก าลังอยู่ในความสนใจ หรือที่เรียกว่า 
ประเด็นร้อน 

  ส าหรับประเด็นส าคัญท่ีผู้ตอบแบบสอบถาม และผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็น 
สอดคล้องกันอย่างยิ่ง ได้แก่ ประเด็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสารที่ล่าช้า ไม่รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์  

ด้านรูปแบบ 
ผู้ให้สัมภาษณ์โดยส่วนใหญ่ 90% มีความเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารที่กรมประชาสัมพันธ์ 

น าเสนอมีรูปแบบเป็นทางการ เป็นรายการลักษณะให้ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ภาครัฐและหน่วยงาน
ราชการเป็นส่วนใหญ่  จึงท าให้รูปแบบการน าเสนอ ขาดสีสัน ไม่กระตุ้นความสนใจไม่มีรูปแบบบันเทิง 
สนุกสนาน และยังขาดความคิดสร้างสรรค์ ท าให้รายการไม่น่าสนใจและไม่น่าติดตาม ซึ่งสื่ออ่ืนๆ
สามารถผลิตเนื้อหาและรูปแบบที่น่าสนใจมากกว่า เช่น รายการประกวดร้องเพลง การแข่งขัน การ
แจกรางวัล เป็นต้น 

นอกจากนี้ผู้ให้สัมภาษณ์และผู้ตอบแบบสอบถาม ยังมีความเห็นไปในทิศทาง 
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เดียวกันว่า ผู้น าเสนอข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ผู้ประกาศ พิธีกร ผู้ร่วมรายการ ไม่
น่าสนใจ เป็นทางการ ไม่เป็นธรรมชาติ ซึ่งไม่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มประชาชนทั่วๆไป 
ที่มีความชื่นชอบแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่ม โดยเฉพาะประเด็นการพาดหัวข่าว และประเด็น ผู้
ประกาศ ผู้ด าเนินรายการ พิธีกรรายการต่างๆ ผู้ตอบแบบสอบถาม และผู้ให้สัมภาษณ์ มีความเห็น
สอดคล้องกัน โดยเห็นว่า การพาดหัวข่าวควรใช้ภาษาที่เร้าใจ ลดการใช้ภาษาราชการ  ส าหรับผู้
ประกาศ ผู้ด าเนินรายการ พิธีกรรายการต่างๆต้องมีความรู้ความสามารถ ในการสื่อสารได้อย่าง
ถูกต้อง ชัดเจน 

ด้านช่องทางการเผยแพร่ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ท้ังหมดมีความเห็นสอดคล้องกับผู้ตอบแบบสอบถามโดยเห็นว่าแม้ว่า 

กรมประชาสัมพันธ์  มีการด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในหลายช่องทา ง ได้แก่  สื่ อ
วิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ แผ่นพับ เอกสาร หรือจดหมายข่าว รวมทั้งมีสื่อบุคคล ที่กรม
ประชาสัมพันธ์ให้ความส าคัญ โดยการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครประชาสัมพันธ์หมู่บ้านและชุมชน ซึ่งมีอยู่
ในทุกจังหวัดก็ตาม แต่กรมประชาสัมพันธ์ก็ควรต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลข่ าวสารโดยใช้สื่อสมัยใหม่ 
เพ่ือให้ก้าวทันต่อเทคโนโลยี เช่น สื่ออินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ สื่อสมัยใหม่ เช่น ยูทูป ไลน์ เฟสบุ๊ค เพ่ือ
เพ่ิมช่องทางในการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชนให้มากยิ่งขึ้น 
4.2 ผลการศึกษาปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรม
ประชาสัมพันธ์ 

 จากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม(Cluster sampling) แบ่งเป็นกลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
ผู้บริหาร และกลุ่มนักวิชาการระดับช านาญการพิเศษ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวม 10 คน 
โดยการสัมภาษณ์ และใช้การวิจัยแบบศึกษาแบบเฉพาะกรณี/กรณีศึกษา (Case Study Approach) 
จากนั้นรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการให้สัมภาษณ์ ผลการศึกษา พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ มีความเห็น
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ในเรื่องของปัจจัยภายในการบริหารจัดการองค์การตามแนวคิดและ
ทฤษฎีที่ได้ท าการศึกษา ดังนี้ 

ด้านกลยุทธ์/นโยบายขององค์การ                                                       
ผู้ให้สัมภาษณ์ 80% เห็นสอดคล้อง ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีองค์การตามแบบดวง 

ดาว ในประเด็นนโยบายหรือกลยุทธ์ โดยเห็นว่า  กรมประชาสัมพันธ์ ต้องด าเนินงานเพ่ือตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาล ถือเป็นพันธกิจหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์มาตั้งแต่การก่อตั้ง ที่เน้นให้ข้อมูล
จากภาครัฐ เพ่ือสื่อสารท าความเข้าใจกับประชาชน สร้างการรับรู้และเข้าใจ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
ในทุกภาคส่วน กรมประชาสัมพันธ์ต้องน าเสนอเนื้อหาข่าวสาร เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลตาม
ภารกิจหลัก ท าให้ไม่สามารถคิดนอกกรอบ ไม่สามารถน าเสนอเนื้อหาข่าวสารที่แปลกใหม่ได้ ซึ่งหาก
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มองถึงลักษณะองค์กรที่ท างานด้านสื่อ ควรต้องมีความเป็นอิสระ เป็นกลาง น าเสนอข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้อง เที่ยงธรรม เป็นจริง ไม่โน้มเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  หากแต่บางครั้งมีผู้ใช้อ านาจรัฐ สั่งการที่
เกินขอบเขตของการปฏิบัติหน้าที่ที่เหมาะสม ก็จะส่งผลให้ข้อมูลข่าวสารที่น าเสนอ ไม่อยู่บนฐานของ
ความถูกต้องและเป็นจริง จึงขึ้นอยู่กับผู้ที่ก าหนดนโยบายต้องมีความเป็นกลางและเป็นธรรม และ
นโยบายจึงส่งผลต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากต้องน าเสนอเนื้อหาตามแนวทางที่กรมประชาสัมพันธ์
ก าหนด 
  ดังนั้น ความเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ในเรื่องของกลยุทธ์และนโยบายขององค์กร จึง
สอดคล้องกับกรอบแนวคิดทฤษฎีองค์การตัวแบบดวงดาว ในประเด็นนโยบายด้านกลยุทธ์ (Strategy) 
ที่ระบุไว้ว่า กลยุทธ์/นโยบายขององค์การ (Strategy) จะระบุถึงเป้าหมาย พันธกิจและทิศทางของ
องค์การ รวมทั้งผลผลิต กลุ่มเป้าหมาย การก าหนดโครงสร้างอ านาจหน้าที่และกระบวนการท างาน 
ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ ต้องด าเนินงานเพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาล จึงไม่มีความเป็นอิสระ และส่งผล
ต่อผลผลิต คือ การผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนผู้รับข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะในยุค
ปัจจุบัน ที่ต้องมีการปรับเปลี่ยน เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนผู้รับข่าวสาร ทั้งด้าน
เนื้อหาของข้อมูลข่าวสาร ด้านรูปแบบการน าเสนอ และด้านช่องทางการเผยแพร่  

“กรมประชาสัมพันธ์ ต้องด าเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลเป็นพันธกิจ 
หน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์มาตั้งแต่การก่อตั้ง ซึ่งหากมองถึงลักษณะองค์กรที่ท างานด้านสื่อ ควร
ต้องมีความเป็นอิสระ เป็นกลาง น าเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เที่ยงธรรม เป็นจริง ไม่โน้มเอียงไป
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง” 
                                          สัมภาษณ์ผู้บริหารไม่ประสงค์ออกนาม วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 

“เนื้อหาที่ผลิตและเผยแพร่มีลักษณะเป็นทางการส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดเป็นการ 
การด าเนินงานของหน่วยราชการ และนโยบายรัฐบาล ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่เป็นสาระความรู้ไม่มี
เนื้อหาทั่วๆไปที่ประชาชนต้องการรับรู้และสนใจหรือชื่นชอบ” 
                                         สัมภาษณ์ผู้บริหารไม่ประสงค์ออกนาม วันที่ 23 พฤษภาคม 2559  

“ส่วนใหญ่ยังเป็นรายการลักษณะให้ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ภาครัฐและหน่วยงาน 
ราชการรูปแบบเป็นทางการ ขาดสีสัน ไม่กระตุ้นความสนใจ”  
                                       สัมภาษณ์นักวิชาการไม่ประสงค์ออกนาม วันที่ 25 พฤษภาคม 2559  

“กรมประชาสัมพันธ์มีความพยายามใช้สื่อสมัยใหม่ เพ่ือให้ก้าวทันต่อเทคโนโลยี เช่น 
 สื่ออินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ สื่อสมัยใหม่ เช่น ยูทูป ไลน์ เฟสบุ๊ค เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการส่งผ่านข้อมูล
ข่าวสารไปยังประชาชน” 
             สัมภาษณ์ผู้บริหารไม่ประสงค์ออกนาม วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 
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                   นอกจากนี้ผู้ให้สัมภาษณ์บางส่วนมีความเห็นที่แตกต่าง โดยเห็นว่า นโยบายของกรม
ประชาสัมพันธ์ ที่ต้องตอบสนองนโยบายรัฐบาล ไม่มีผลกับการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การผลิตข้อมูลข่าวสาร เพราะกรมประชาสัมพันธ์เป็นสื่อของรัฐที่มีหน้าที่ในการผลิตและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารนโยบายรัฐบาลให้ประชาชนรับทราบอยู่แล้ว  ข้อมูลข่าวสารที่ผลิตและเผยแพร่ก็เป็น
ข้อมูลในเชิงบวก ไม่เน้นข่าวเหตุการณ์ ไม่แข่งขันกับสื่ออ่ืนในลักษณะของความดุเดือด รุนแรง ข่าวที่
เกิดข้ึนจึงไม่ต้องใช้ถ้อยค าพาดหัวเพ่ือขายข่าว แต่เป็นข่าวที่เน้นความถูกต้อง เชื่อถือได้ และตราบใดที่
สื่อของกรมประชาสัมพันธ์ ทั้งสื่อวิทยุกระจายเสียง และสื่อวิทยุโทรทัศน์ ยังเป็นระบบราชการ ก็ต้อง
ด าเนินการตามนโยบายของกรมประชาสัมพันธ์ ที่ยังจ าเป็นต้องตอบสนองนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้ว 
เพราะเป็นสื่อของรัฐบาล  ไม่ใช่สื่อภาคเอกชน จึงไม่จ าเป็นต้องแสวงหาความเป็นอิสระในการ
ด าเนินงาน ความเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ดังกล่าวนี้แม้ว่าจะเป็นความเห็นที่ไม่ตรงกับผู้ให้สัมภาษณ์ส่วน
ใหญ่ แต่ก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องของทฤษฎีตัวแบบดวงดาว ในเรื่องของ กลยุทธ์/
นโยบายขององค์กร (Strategy) เป็นสิ่งที่ก าหนดและส่งผลโดยตรงต่อการผลิตและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ 

ด้านโครงสร้างองค์การภาครัฐ กฎ ระเบียบของทางราชการ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ 70% เห็นสอดคล้องกับกรอบแนวคิดทฤษฎีองค์การตัวแบบดวงดาว 
 ในประเด็นโครงสร้างองค์การ ซึ่งก าหนดถึงอ านาจหน้าที่ และโครงสร้างอ านาจองค์การ รวมไปถึง
จ านวนบุคลากร ระดับการบังคับบัญชา และการรวมหรือการกระจายอ านาจ และยังสอดคล้องกับ
แนวคิดโครงสร้างองค์การภาครัฐ ที่ถูกนักวิชาการวิพากษ์วิจารณ์ว่า ไม่มีประสิทธิภาพ เพราะให้
ความส าคัญกับกฎ ระเบียบ แบบแผน ท าให้ขาดความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบเก่าไม่
สอดคล้องกับปัญหา และสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ซึ่งต้องการความรวดเร็วและความยืดหยุ่นในการ
แก้ปัญหา รวมทั้งการรวมอ านาจ และตัดสินใจโดยผู้บริหารระดับสูง การสั่งการเป็นไปตามล าดับการ
บังคับบัญชา ผู้ปฏิบัติไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า โครงสร้างระบบราชการ 
ส่งผลต่อการพัฒนาการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์อย่างมาก ซึ่งมีผลต่อ
การเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการผลิตข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์  ที่ต้อง
เป็นไปตามโครงสร้าง มีสายการบังคับบัญชา ไม่มีอิสระในการตัดสินใจท าให้ขาดความคล่องตัวในการ
ท างาน แม้ว่าตามระบบโครงสร้างราชการ จะมีการวางระบบไว้อย่างชัดเจน แต่การเป็นระบบราชการ
ที่มีขั้นตอน ท าให้เกิดความล่าช้า ในกระบวนการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่ต้องการความ
รวดเร็ว ทันเสมัย ทันเหตุการณ์ จึงควรปรับลดขั้นตอนของการท างานแบบราชการ  
  “โครงสร้างระบบราชการ ส่งผลต่อการผลิตและเผยแพร่ข่าวสารของกรม
ประชาสัมพันธ์อย่างมาก ซึ่งมีผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการผลิตข้อมูลข่าวสาร 
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ที่ต้องเป็นไปตามสายการบังคับบัญชา ท าให้ขาดความคล่องตัวในการท างาน และล่าช้า จึงควรปรับ
ลดขั้นตอนของการท างานแบบราชการลง” 
          สัมภาษณ์นักวิชาการไม่ประสงค์ออกนาม วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 
  นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ประเด็นที่กรมประชาสัมพันธ์ต้องบริหารงาน
โดยยึดกฎ ระเบียบ ของทางราชการ เป็นปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติภารกิจในการท าหน้าที่สื่อ 
ต้องตรวจสอบก่อนทุกเรื่อง ทุกขั้นตอน เพราะตามระเบียบราชการบางเรื่องไม่สามารถด าเนินการได้ 

“กฎ ระเบียบที่ล้าสมัย เป็นอุปสรรคมาก ก็ควรปรับปรุงแก้ไขใหม่ให้เหมาะสม และ 
กฎระเบียบยังมีผลในเรื่องการใช้งบประมาณ ซึ่งหน่วยงานทีท าหน้าที่สื่อ มีความจ าเป็นในการจัดซื้อ
จัดจ้างอุปกรณ์ และการใช้งบประมาณในการลงพ้ืนที่เพ่ือปฏิบัติงานอย่างเร่งด่วน การมีระเบียบที่ไม่
ยืดหยุ่นมีผลกระทบในการจัดซื้อจัดจ้าง และการปฏิบัติภารกิจเร่งด่วน”  
    สัมภาษณ์ผู้บริหารไม่ประสงค์ออกนาม วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ ยังได้ให้ความเห็นในประเด็นบุคลากร ซึ่งเป็นผลมาจากโครงสร้าง
ระบบราชการ ส่งผลให้เกิดข้อจ ากัด ในเรื่องจ านวนบุคลากรที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน  เพราะการ
ผลิตสื่อโดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ หากต้องการให้ได้งานที่มีคุณภาพ ต้องใช้บุคลากรจ านวนมาก และ
เวลาที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ปัญหาบุคลกรที่มีอยู่อย่างจ ากัดตามกรอบอัตราก าลัง ไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน หรือต้องเร่งรีบในการผลิตชิ้นงาน จนไม่ได้คุณภาพตามที่ต้องการ ผู้ให้สัมภาษณ์ จึง
เห็นว่า กรมประชาสัมพันธ์ควรเพ่ิมอัตราก าลัง โดยอาศัยระเบียบอ่ืนๆมารองรับ เช่น การจ้างเหมา
บุคลากรที่มีทักษะเฉพาะเข้ามาปฏิบัติงาน มีการวิเคราะห์อัตราก าลังอย่างชัดเจนส าหรับงานสื่อใน
ภาพรวมทั้งหมดของกรมประชาสัมพันธ์  เพื่อให้มีการก าหนดอัตราก าลังที่เหมาะสมและเพียงพอ 
 นอกจากนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ยังเห็นว่า กฎ ระเบียบ ทางราชการมีผลต่อการปฏิบัติงาน
ในการท าหน้าที่สื่อของกรมประชาสัมพันธ์ ท าให้กระบวนการผลิตและเผยแพร่ล่าช้า ไม่สะดวก ไม่ทัน
เหตุการณ์ เพราะต้องยึดตามกฎระเบียบต่างๆมากมายในทุกๆเรื่อง ทุกขั้นตอน บางอย่างท าได้ 
บางอย่างท าไม่ได้ ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนด าเนินการทุกครั้ง ผู้ให้สัมภาษณ์จึงเสนอแนะ
ความเห็นว่า กฎระเบียบที่ล้าสมัย ไม่เป็นผลดี เป็นอุปสรรคมาก ก็ควรปรับปรุงแก้ไขใหม่ให้เหมาะสม 
นอกจากนี้ กฎ ระเบียบ ยังมีผลในเรื่องการใช้งบประมาณซึ่งหน่วยงานภาครัฐที่เป็นหน่วยงานสื่อที่มี
ความจ าเป็น ในการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ และการใช้งบประมาณในการลงพ้ืนที่เพ่ือปฏิบัติงานอย่าง
เร่งด่วน การมีระเบียบที่ไม่ยืดหยุ่นมีผลกระทบในการจัดซื้อจัดจ้างและการปฏิบัติภารกิจเร่งด่วน 
ดังนั้น ผลการศึกษาจากความเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ และจากแนวคิดโครงสร้างองค์การภาครัฐ มี
ความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน โดยพบว่า โครงสร้างองค์การภาครัฐ กฎ ระเบียบของทาง
ราชการ ส่งผลต่อการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ 
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ด้านกระบวนการท างานประเด็นการจัดสรรงบประมาณ 

                   ผู้ให้สัมภาษณ์ 80% เห็นว่ามีความสอดคล้องตามกรอบแนวคิดทฤษฎีองค์การตัวแบบ
ดวงดาว ในประเด็นกระบวนการท างาน โดยเฉพาะกระบวนการตัดสินใจ ในการจัดสรรงบประมาณ
ให้กับส่วนต่างๆ เป็นหนึ่งในนโยบายส าคัญของการบริหารองค์การให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
โดยผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานสื่อ ที่มีโครงสร้ างระบบราชการ และยัง
เป็นสื่อสาธารณะที่ไม่สามารถหารายได้ด้วยตนเอง โดยจะได้รับงบประมาณสนับสนุนเป็นรายปี ซึ่งมี
จ านวนน้อยเมื่อเทียบกับภารกิจงานที่ต้องท า และการใช้จ่ายงบประมาณก็ยังอยู่ภายใต้กฎ ระเบียบ
ของทางราชการ ซึ่งเมื่อต้องน ามาใช้กับงานสื่อที่ต้องการความรวดเร็ ว คล่องตัว จึงไม่สอดคล้องกัน 
การใช้งบประมาณเพ่ือด าเนินการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ มีข้อจ ากัด 
ไม่มีความคล่องตัว เพราะการได้รับจัดสรรงบประมาณต้องมีการจัดท าเป็นแบบแผนล่วงหน้าเป็นปี 
การคิดงานใหม่ๆให้มีความน่าสนใจ โครงการดีๆ เด่นๆ มีความสดใหม่ มีความรวดเร็ว ทันต่อ
สถานการณ์ เพ่ือน าเสนอ  แต่มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณจึงไม่สามารถด าเนินการได้ ต้องท าตามแบบ
แผนด้านงบประมาณท่ีต้องท าไว้ล่วงหน้า ไม่สามารถท าได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์  
                   ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า กระบวนการจัดสรรงบประมาณตามระบบราชการ มีผลต่อ
การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของข้อมูลข่าวสารที่กรมประชาสัมพันธ์ผลิตและเผยแพร่  
เพราะถ้างบประมาณมีน้อย ไม่เพียงพอ การบริหารจัดการเพ่ือการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ของกรมประชาสัมพันธ์ก็จะเป็นไปตามสภาพ เพราะภารกิจต้องด าเนินการไปโดยมีข้อจ ากัด  

ด้านรางวัล/ค่าตอบแทน/เงินเดือน 
  ผู้ให้สัมภาษณ์โดยส่วนใหญ่ 80% เห็นสอดคล้องตามกรอบแนวคิดทฤษฎีองค์การตัว
แบบดวงดาว ในประเด็นระบบการจ่ายรางวัล/ค่าตอบแทน/เงินเดือน ซึ่งต้องก าหนดขึ้นให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายและความต้องการของบุคลากรในองค์การ ทั้งการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง การปรับต าแหน่ง 
การจ่ายโบนัส รวมทั้งเงินปันผล การถือหุ้นกิจการ และการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
และไม่ใช่ตัวเงิน  โดยผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า รางวัล/ค่าตอบแทน/เงินเดือน มีผลเป็นแรงจูงใจต่อการ
ปฏิบัติงานให้เกิดสัมฤทธิ์ผล การมีรางวัล มีค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของผู้
ปฏิบัติ ก็ยิ่งเป็นก าลังใจให้มุ่งมั่นทุ่มเทในการผลิตผลงานที่ดียิ่งๆข้ึนไป   
                   “กรมประชาสัมพันธ์ยัง ไม่จูงใจบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในประเด็นนี้ดังนั้นกรม
ประชาสัมพันธ์  จึงควรมีระเบียบเพ่ิมเติมที่สามารถให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม ส าหรับบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ และเป็นที่ต้องการของหน่วยอื่นๆ ซึ่งยอมรับว่ามีผลด้านก าลังใจ” 
         สัมภาษณ์นักวิชาการไม่ประสงค์ออกนาม วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 
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                  ผู้ให้สัมภาษณ์ยังให้ความเห็นเป็นข้อเสนอแนะว่า กรมประชาสัมพันธ์ควรปรับเรื่อง
การบริหารบุคลากร ทั้งเรื่องของเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินรางวัลให้มีความเหมาะสม เนื่องจากใน
ปัจจุบันระบบเงินเดือน และค่าตอบแทนของหน่วยงานสื่อภาคเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ มีอัตรา
เงินเดือนและเงินรางวัล หรือโบนัสสูงกว่าข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ ท าให้ขาดความกระตือรือร้น
ในการปฏิบัติงานเพ่ือแข่งขันกับสื่ออ่ืนๆ และปัจจุบันยังท าให้เกิดปัญหา กรมประชาสัมพันธ์ไม่
สามารถรักษาคนเก่งๆไว้ได้ ถูกหน่วยงานอื่นๆซื้อตัวไปอย่างต่อเนื่อง 

 “กรมประชาสัมพันธ์ควรปรับเรื่องการบริหารบุคลากร ทั้งเรื่องของเงินเดือน 
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม เพราะเมื่อเทียบกับหน่วยงานสื่อภาคเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจซึ่งจะมีอัตราที่
สูงกว่า ก็จะท าให้บุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์ที่มีความสามารถถูกหน่วยงานอ่ืนซื้อตัวไป เพราะได้
ค่าตอบแทนที่มากกว่า” 
          สัมภาษณ์นักวิชาการไม่ประสงค์ออกนาม วันที่ 24 พฤษภาคม 2559      

  นอกจากนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ยังมีความเห็นว่า กรมประชาสัมพันธ์ควรมีระบบการจัดสรร
เงินรางวัล เพราะมีผลในการสร้างแรงจูงใจ/ขวัญก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน แต่ปัจจุบันไม่มีการจัดสรรเงิน
รางวัลแต่อย่างใด อีกทั้งยังได้รับงบประมาณในการบริหารจัดการน้อยลงเรื่อยๆ แม้แต่การจ่าย
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานก็ยังขาดแคลน ท าให้ขาดขวัญก าลังใจ 
ซึ่งปัญหานี้ ผู้บริหารระดับสูงควรต้องหาทางแก้ไขโดยหางบประมาณสนับสนุนต่อไป 

 ด้านบุคลากร/การบริหารทรัพยากรบุคคล/ผู้น าองค์การ 
  ผู้ให้สัมภาษณ์โดยส่วนใหญ่ 70% เห็นสอดคล้องตามกรอบแนวคิดทฤษฎีองค์การตัว
แบบดวงดาว ในประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการสรรหา  การบรรจุแต่งตั้ง 
การเลือกสรรบุคลากร การหมุนเวียนงาน การฝึกอบรม และการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ 
และแนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยเห็นว่าการบริหารงานบุคคลของกรมประชาสัมพันธ์ยังมี
ปัญหาอุปสรรค ได้แก่ การสรรหา คัดเลือก การก าหนดบุคลากรที่เหมาะกับงาน โดยเฉพาะโครงสร้าง
ระบบราชการของกรมประชาสัมพันธ์ ส่งผลให้เกิดข้อจ ากัด ในเรื่องจ านวนบุคลากรที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่มากมาย ทั้งงานที่ต้องปฏิบัติเป็นประจ าในภาวะปกติ แต่ยัง
มีงานที่ถูกสั่งการโดยเร่งด่วนตลอดเวลา เพราะสื่อกรมประชาสัมพันธ์ ต้องให้บริการตอบสนองภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนด้วย ท าให้บุคลากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดตามกรอบอัตราก าลัง ไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นกับหน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์ที่กระจายอยู่ใน
จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ปัจจุบันมีบุคลากรไม่เท่ากัน บางแห่งมีมากเกินไป บางแห่งมีน้อยเกินไป
หรือไม่มีเลยในบางต าแหน่ง โดยเฉพาะต าแหน่งที่มีความส าคัญ ท าให้เป็นปัญหาในการปฏิบัติงาน
อย่างมาก  เช่น ต าแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน ไม่มีการจัดกรอบอัตราก าลังไว้ ท าให้จ าเป็นต้องใช้
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บุคลากรด้านอ่ืนที่ไม่มีความรู้มาท างานแทน เป็นเหตุให้เกิดความผิดพลาด  ดังนั้น หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการจัดอัตราก าลัง(กองการเจ้าหน้าที่) จึงควรจัดกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสม 
  นอกจากนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ยังมีความเห็นสอดคล้อง ตามแนวคิดปัญหาอุปสรรคของ
องค์การภาครัฐ โดยเห็นว่า โครงสร้างระบบราชการของกรมประชาสัมพันธ์ ได้ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร เนื่องจากบุคลากรขาดความกระตือรือร้นในการท างาน ปฏิบัติงานแบบงานประจ า ไม่
ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงาน เนื่องจากมีเงินเดือนเป็นค่าตอบแทนประจ าอยู่แล้ว ท า
ให้บุคลากรไม่ได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งการปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชน ต้องใช้
ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานใหม่ๆ เพ่ือแข่งขันกับสื่ออ่ืนๆ 
  ส่วนประเด็นการสรรหาบุคลากรนั้น ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนหนึ่ง 60% มีความเห็นว่า 
การสอบบรรจุบุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์ ไม่เน้นเรื่องคุณสมบัติของผู้สมัคร ที่จบการศึกษาด้าน
นิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียง หรือสาขาวิทยุโทรทัศน์โดยตรง ท าให้ขาดแคลนบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถด้านนี้โดยเฉพาะ จึงส่งผลต่อคุณภาพด้านการผลิตเนื้อหาและรูปแบบในการ
น าเสนอข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ 

ส าหรับเรื่องของผู้น าองค์การ ซึ่งเป็นปัจจัยด้านบุคลากร ผู้ให้สัมภาษณ์ มีความเห็น 
สอดคล้องกับแนวคิดผู้น าองค์การ ซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการน าองค์การไปสู่ความส าเร็จ และ
เป็นสิ่งส าคัญในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ทั้งนี้คุณสมบัติที่ส าคัญของผู้น าจะต้องมีความรู้
ความสามารถ มีทักษะในการคิดเชิงกลยุทธ์ นอกจากนี้ยังต้องมีความสามารถ ในการสื่อสาร 
มอบหมายงาน และจูงใจ โดยผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า ความรู้ความสามารถของผู้น ากรมประชาสัมพันธ์มี
ผลต่อการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  เพราะจะถูกถ่ายทอดลงมาเป็นนโยบาย  จากระดับบนลงสู่
ระดับล่าง  ถ้าผู้น ามีความกระตือรือร้น มีความรู้ ความสามารถ  มีวิสัยทัศน์กว้างไกล การสั่งการก็จะ
ชัดเจน สนองนโยบายรัฐบาลได้เป็นอย่างดี และส่งผลต่อการผลิตข้อมูลข่าวสารสามารถก าหนด
ประเด็นเนื้อหาให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ท าให้สื่อของกรมประชาสัมพันธ์ ผลิตและ
เผยแพร่ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ มีความถูกต้อง  เชื่อถือได้  มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากข้ึน  
4.3  ผลการศึกษาวิเคราะห์ ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการผลิตและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ 

กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะหน่วยงานภาครัฐรับผิดชอบงานด้านการประชาสัมพันธ์ 
ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ (พ.ศ. 2555 – 2559)เมื่อเดือนกรกฎาคม 2554เพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองและนโยบายการบริหารงานของ
รัฐบาลซึ่งส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์ ส าหรับผู้บริหารใช้เป็นแนวทางใน



78 
 

การบริหารจัดการและจัดสรรงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์รวมทั้งหน่วยปฏิบัติใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินงานต่อไป ผลการศึกษาพบว่า ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่ส่งผลต่อการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ มีความสอดคล้องกับ
แนวคิดการบริหารสมัยใหม่ ที่ต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่สามารถ
ควบคุม หรือคาดคะเนได้ โดยมีปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อองค์การ ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และปัจจุบันปัจจัยที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อการบริหารงานสมัยใหม่ คือ เทคโนโลยีซึ่งมี
อิทธิพลทั้งต่อโครงสร้างองค์การ และกระบวนการท างาน โดยผลการศึกษา มีดังนี้ 
                   ปัจจัยด้านการเมือง   จากการศึกษาแผนยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์          
(พ.ศ. 2555 –2559) พบว่ารัฐบาลทุกรัฐบาลให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชน ในเรื่องนโยบายการด าเนินงานและโดยเฉพาะผลงานของรัฐบาล และ
ประเด็นส าคัญๆนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่รับผิดชอบมักจะชี้แจงกับประชาชนด้วยตนเอง  เพ่ือ
สร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชน และมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักในการ
ประชาสัมพันธ์นโยบาย ผลงาน และแนวทางการบริหารประเทศของรัฐบาลให้ประชาชนได้รับทราบ 
และอีกด้านหนึ่งเป็นการน าข้อมูลความต้องการของประชาชนสะท้อนกลับมาสู่รัฐบาล   

นอกจากนี้ จากสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง ความขดัแย้งอย่างรุนแรงด้าน 
ความคิดและความเชื่อทางการเมือง ไดส้่งผลให้เกิดปัญหาทั้งทางการเมือง วิกฤตเศรษฐกิจสังคม และ
ความมั่นคงของประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา สื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศให้ความ
สนใจติดตามข่าวสารเกี่ยวกับประเทศไทยอย่างมาก จึงเป็นโอกาสส าหรับกรมประชาสัมพันธ์ในการ
เพ่ิมบทบาทการประชาสัมพันธ์เชิงรุกทั้งด้านต่างประเทศขยายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาชนและสื่อมวลชน ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนโยบายและการด าเนินงาน
ของรัฐเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นต่อการด าเนินนโยบายของรัฐบาล จากทั้ง 2 ประเด็นที่พบดังกล่าว 
นับเป็นปัจจัยด้านการเมืองในเชิงบวก ซึ่งแม้ว่าปัจจุบันกรมประชาสัมพันธ์จะยังคงได้รับมอบหมายให้
เป็นหน่วยงานหลักในการประชาสัมพันธ์นโยบาย ผลงาน และแนวทางการบริหารประเทศของรัฐบาล 
แต่กรมประชาสัมพันธ์ยังคงประสบปัญหาในด้านการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเนื่องจากมีปัจจัย
ด้านอ่ืนๆเข้ามามีอิทธิพลตามที่ได้กล่าวมาในเรื่องผลการศึกษาการบริหารจัดการภายในองค์การของ
กรมประชาสัมพันธ์ 

นอกจากนี้ ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง ท าให้นโยบายของรัฐบาลรวมทั้งการ 
ด าเนินงาน มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้การประชาสัมพันธ์ขาดความต่อเนื่องไปด้วย นโยบายบาง
เรื่องแม้จะยังคงด าเนินการอยู่แต่การที่รัฐบาลลดความส าคัญลงในเวลาต่อมา มีผลต่อภารกิจของกรม
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ประชาสัมพันธ์ที่ต้องปรับเปลี่ยนประเด็นการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของรัฐบาล 
ในช่วงเวลานั้นๆ  

 ดังนั้น ปัจจัยด้านการเมือง จึงมีผลต่อภารกิจในการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของกรมประชาสัมพันธ์ ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ที่ต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ ์

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  จากการศึกษาแผนยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์          
(พ.ศ. 2555 –2559) พบว่า ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว กรมประชาสัมพันธ์ได้ให้
ความส าคัญต่อปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ มีความต้องการข้อมูล
ข่าวสารความเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งภาคการผลิต ภาคการบริการ ภาคการขนส่ง (Logistic) ภาค
แรงงานและอ่ืนๆ เพ่ือน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจ และจากการที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้าน
แรงงานของประเทศเพ่ือนบ้านมีแรง งานต่างด้าวเข้ามาประกอบอาชีพทั้งถูกกฎหมายและผิด
กฎหมาย จ านวนมาก  ซึ่งประเด็นดังกล่าวนับเป็นปัจจัยในเชิงบวก เป็นโอกาสให้กรมประชาสัมพันธ์มี
บทบาทส าคัญในการเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจด้านการลงทุน และ
การสร้างความรู้ความเข้าใจกับกลุ่มแรงงานต่างด้าวในเรื่องเก่ียวกับกฎหมายและการปฏิบัติตามกรอบ
ของทางราชการ และปัจจัยทางเศรษฐกิจดังกล่าว ยังส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาขอใช้
บริการสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์  ตลอดจนท าให้เกิดการ      
บูรณาการความร่วมมือในการจัดทาแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ิมข้ึน 

นอกจากนี้ประเด็นที่พบและส่งผลอย่างมากต่อกรมประชาสัมพันธ์ คือ นโยบายด้าน 
เศรษฐกิจของประเทศ การจัดท างบประมาณสมดุลภายใน 5 ปี ส่งผลต่อการพิจารณางบประมาณ
ด้านงบลงทุนเนื่องจากกรมประชาสัมพันธ์มีเครื่องมืออุปกรณ์จานวนมาก ที่มีราคาสูง และต้องจัดซื้อ
จากต่างประเทศ อีกทั้งการเสนอของบประมาณสาหรับซื้อทดแทนหรือซ่อมแซมต้องใช้หลักเกณฑ์
เดียวกับหน่วยงานราชการทั่วไป จึงเป็นอุปสรรคต่อการได้รับงบประมาณอย่างเหมาะสม และการ
จัดท างบประมาณสมดุลมักจะพิจารณาปรับลดงบลงทุนก่อนเป็นอันดับแรก  จึงส่งผลต่อการ
ด าเนินการผลิตและเผยแพร่ข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน 

  ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ จึ งส่ งผลต่อการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ           
กรมประชาสัมพันธ์ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ และได้ส่งผลมาถึงภารกิจในการผลิตและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของหน่วยงานด้านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งต้องปรับเปลี่ยนไปตามสภาพทางเศรษฐกิจที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
                 ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม จากการศึกษาพบว่า กรมประชาสัมพันธ์ได้ให้
ความส าคัญต่อปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน เนื่องจากประเทศไทยก้าวสู่สังคมข่าวสาร มีการหลั่งไหลของข้อมูลข่าวสารจากทั่วโลกเข้า
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สู่ประเทศไทยอย่างรวดเร็วประชาชนเปิดรับสื่อและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารมากขึ้น  
กรมประชาสัมพันธ์ต้องเร่งพัฒนาเทคนิคและรูปแบบการน าเสนอข้อมูลข่าวสารให้น่าสนใจสอดคล้อง
กับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

  นอกจากนี้หลักการแนวคิดการปกครองระบอบประชาธิปไตย ประชาชนเรียกร้อง
สิทธิการมีส่วนร่วมในกิจการของรัฐอย่างกว้างขวางแพร่หลาย เกิดการแข่งขันการน าเสนอข้อมูล
ข่าวสาร และแข่งขันในการพัฒนาสื่อรูปแบบใหม่ๆ เพ่ือสนองความต้องการของผู้บริโภค ที่ต้องการ
รับทราบข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง รายการวิเคราะห์ข่าวได้รับความนิยม
จากผู้ชมผู้ฟัง และน าไปสู่การสร้างกระแสทางสังคม จึงเป็นปัจจัยในเชิงบวก เป็นโอกาสให้กรม
ประชาสัมพันธ์ เพ่ิมบทบาทการเป็นสื่อกลางระหว่างรัฐบาลกับประชาชนโดยสะท้อนปัญหาของ
ประชาชนสู่รัฐบาล และน าเสนอข่าวสารแนวทางการท างานของรัฐบาลไปสู่ประชาชนเพ่ือสร้างความ
เข้าใจอนัดีระหว่างกัน และน าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย 

นอกจากนี้ยังพบว่า อิทธิพลของวัฒนธรรมจากต่างประเทศ ที่หลั่งไหลเข้าสู่ประเทศ 
ไทยส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่านิยมพฤติกรรมของเยาวชนไทยเกิดการลอกเลียนแบบวัฒนธรรมใน
รูปแบบต่างๆ  จึงเป็นโอกาสของกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะสื่อสารมวลชนของรัฐมีหน้าที่ส่งเสริมและ
เผยแพร่ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมศีลธรรมและค่านิยมที่ดี จึงมีบทบาทส าคัญในการน าเสนอข่าวสาร เพ่ือ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมศีลธรรมและค่านิยมที่ดีแก่เด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือธ ารงความเป็น
ไทยไว้ในจิตสานึกของคนรุ่นใหม่ 

ดังนั้น ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม จึงส่งผลในเชิงบวกต่อกรมประชาสัมพันธ์ใน 
การท าหน้าที่ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามสภาพการณ์ทางสังคม และวัฒนธรรมเป็นการ
ส่งเสริมบทบาทด้านการเป็นหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐ ในการร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม
และศีลธรรมอันดีงามของประเทศ  

ปัจจัยด้านเทคโนโลยี การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของกรมประชาสัมพันธ์ จากการ 
ศึกษาพบว่า ได้ค านึงถึงปัจจัยด้านเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการบริหารสมัยใหม่ ที่ให้
ความส าคัญต่อเทคโนโลยี เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านการสื่อสาร 
และสื่อสารมวลชน มีความหลากหลายของสื่อและรูปแบบการสื่อสาร ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการ
สื่อสารทางเดียวถึงกลุ่มเป้าหมายจ านวนมาก (Mass Communication) เป็นการสื่อสารเฉพาะกลุ่ม
(Mass Individual) ประชาชนมีทางเลือกในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านเทคโนโลยีการสื่อสาร      
หลายทางมากข้ึน  
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  ส าหรับเทคโนโลยีที่กระทบต่อกรมประชาสัมพันธ์โดยตรง คือ การเปลี่ยนแปลง
ระบบการส่งสัญญาณจากระบบอานาล็อกเป็นระบบดิจิทัล ท าให้สื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อโทรทัศน์
ที่เปลี่ยนแปลงจากการส่งสัญญาณภาคพ้ืนดินเป็นบริการแบบใหม่ทั้ งทางสายและทางอินเทอร์เน็ต 
ธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระจายเสียงและแพร่ภาพมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วเพ่ือ
รองรับ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงระบบการกระจายเสียง และแพร่ภาพดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลงที่
ส าคัญ ซ่ึงหลายๆประเทศรวมทั้งประเทศไทยจ าเป็นต้องด าเนินการตามกรอบมติของเพ่ือนสมาชิก
อาเซียนภายในปี 2563 กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะหน่วยงานของรัฐซึ่งมีสถานีวิทยุกระจายเสียงและ
สถานีวิทยุโทรทัศน์ในสังกัดจ านวนมาก จึงต้องพัฒนาการบริหารจัดการเทคโนโลยีการกระจายเสียง
และแพร่ภาพ และระบบบริหารจัดการข้อมูลการประชาสัมพันธ์เพ่ือรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆด้วย 

จากปัจจัยด้านเทคโนโลยีดังกล่าว จึงมีผลต่อการให้บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไป 
สู่สาธารณะของกรมประชาสัมพันธ์ ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ทันสมัยตามความต้องการของผู้บริโภค 
และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี จึงเป็นปัจจัยในเชิงบวก เป็นโอกาสชองกรมประชาสัมพันธ์ในการ
พัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมรองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ แต่ในขณะเดียวกันการพัฒนาเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ท าให้การแข่งขันด้านสื่อสารมวลชน ทวีความรุนแรงขึ้น ภาคเอกชนสามารถตัดสินใจเลือกซื้อ
และปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ซ่ึงมีราคาสูงเพ่ือพัฒนารูปแบบการน าเสนอ และช่องทางการเผยแพร่ให้
น่าสนใจมากกว่าภาครัฐ เพราะปัญหาอุปสรรคด้านงบประมาณ โดยเฉพาะกรมประชาสัมพันธ์ ที่ไม่
สามารถหารายได้ด้วยตนเองได้ ต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐ เพียงอย่างเดียว ผู้รับบริการ
ข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์  จึงมีแนวโน้มลดลงตามพฤติกรรมการเลือกใช้สื่อของ
กลุ่มเป้าหมาย ท าให้การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภาครัฐไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย จึงเป็น
ปัจจัยเชิงลบตามที่ได้ศึกษาและพบว่า กรมประชาสัมพันธ์ ต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลน
งบประมาณเพ่ือพัฒนาการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้น่าสนใจ ที่ต้องใช้เทคโนโลยีที่มีราคาสูง  

นอกจากนี้ประเด็นที่พบ เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสาร ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงไป 
เป็นลักษณะเครือข่ายขยายครอบคลุมเชื่อมโยงกันทั่วโลก ผู้รับสารกลายเป็นทั้งผู้ส่งสาร ช่องทางและ
พันธมิตรในการสื่อสาร ระบบอินเตอร์เน็ตท าให้การสื่อสารยุคปัจจุบันเป็นการสื่อสารสองทางด้วย
ตนเอง (Mass Individual) เช่น การติดตามทางเว็บบอร์ด เอสเอ็มเอส แช็ทรูม หรือโทรศัพท์มือถือ 
ตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ แต่เป็นเอกชน และสื่อมวลชนต่างประเทศเริ่มมีอิทธิพล มีบทบาทข้ามพรมแดนเกิด
สงครามสื่อ (Media War) สงครามข่าว (Information War) กรมประชาสัมพันธ์ จึงอาจจะไม่ใช่
หน่วยงานหลักด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของชาติอีกต่อไป เพราะหน่วยงานต่างๆทั้ง
ภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และประชาชนต่างก็มีเครือข่ายวิธีการสื่อสารของตนเอง 
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  ดังนั้น จึงเห็นได้ว่า ปัจจัยด้านเทคโนโลยี นับว่ามีความส าคัญและมีผลกระทบอย่าง
มากต่อภารกิจของกรมประชาสัมพันธ์ และส่งผลถึงภารกิจของหน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์ใน
ส่วนภูมิภาค ที่ต้องเผชิญกับการแข่งขันในการน าเสนอข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆที่มีอยู่มากมาย ทั้ง
ในและนอกพ้ืนที่  
4.4 การอภิปรายผลการศึกษา 
                   การศึกษาเรื่อง “การผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในยุคความเปลี่ยนแปลงที่     ท้า
ทายของกรมประชาสัมพันธ์” มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือศึกษาการผลิตและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการภายในองค์กรของกรมประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง และเพ่ือศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันที่ท้าทายต่อ
การด าเนินการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ การอภิปรายผลการศึกษาจึง
แบ่งออกเป็นประเด็นดังต่อไปนี้ 

4.4.1 ผลการศึกษาวิเคราะห์การผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรม 
ประชาสัมพันธ์  
ด้านเนื้อหาข้อมูลข่าวสาร  

ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นจากแบบสอบถาม และจากการสัมภาษณ์ 
เกี่ยวกับการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์  ด้านเนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่กรม
ประชาสัมพันธ์ผลิตและเผยแพร่ มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ กรมประชาสัมพันธ์ควร
น าเสนอข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วทันเหตุการณ์ เพ่ือให้สามารถแข่งขันกับสื่ออ่ืนๆ กรมประชาสัมพันธ์
ควรน าเสนอข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆตามที่กรมประชาสัมพันธ์เห็นสมควร มีความเป็นอิสระโดยไม่เน้น
ข่าวตามนโยบายรัฐบาล หรือข่าวของทางราชการมากเกินไป ควรน าเสนอข้อมูลข่าวสารด้านอ่ืนๆให้มี
ความหลากหลายรอบด้าน และเข้าถึงประชาชนในหลายๆกลุ่ม เนื้อหาข่าวสารที่กรมประชาสัมพันธ์
น าเสนอต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง มีความชัดเจน เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือ และต้องการให้
เนื้อหาของข้อมูลข่าวสาร มีการใช้ภาษาท่ีทันสมัยและเข้าใจง่าย ลดการใช้ภาษาราชการ    
ด้านรูปแบบการน าเสนอ  

  ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นจากแบบสอบถาม และการให้สัมภาษณ์
เกี่ยวกับการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ด้านรูปแบบการน าเสนอข้อมูลข่าวสารที่กรม
ประชาสัมพันธ์ผลิตและเผยแพร่ ภาพรวมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  คือ การน าเสนอข่าวสารของสื่อ
กรมประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ ผู้ประกาศ ผู้ด าเนินรายการ พิธีกรรายการต่ างๆต้องมี
ความรู้ความสามารถ ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน กรมประชาสัมพันธ์ควรน าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้มีรูปแบบที่ทันสมัย น่าติดตาม  และต้องการให้
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กรมประสัมพันธ์ น าเสนอข่าวสารโดยพาดหัวข่าวใช้ภาษาที่เร้าใจ เพ่ือดึงดูดความสนใจให้มาติดตาม
ข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์    

ด้านช่องทางการเผยแพร่ 
ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็น จากแบบสอบถาม และการให้สัมภาษณ์ 

เกี่ยวกับการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์  ด้านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ ภาพรวมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ ต้องการให้กรมประชาสัมพันธ์
พัฒนาสื่อที่มีอยู่ให้มีคุณภาพ เพ่ือดึงดูด ผู้ชม ผู้ฟังให้มากขึ้น แม้ว่าสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ที่เป็น
สื่อสารมวลชนที่มีมานาน ได้แก่ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ จะเป็นช่องทางที่มีคุณภาพเสียงชัดเจน และมี
ภาพที่คมชัดอยู่ในระดับหนึ่งแล้วก็ตาม นอกจากนี้ยังต้องการให้กรมประชาสัมพันธ์เพ่ิมช่องทางการ
เผยแพร่โดยใช้สื่อสมัยใหม่ ได้แก่ เว็บไซต์ ไลน์ เฟสบุ๊ค และการส่งข้อความให้มากขึ้น แม้จะมี
ความเห็นว่า กรมประชาสัมพันธ์มีช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารที่เพียงพอและครอบคลุมประชาชน
ผู้รับสารอย่างกว้างขวาง อยู่ในระดับมากก็ตาม  

ดังนั้นผลการศึกษาข้อมูลความคิดเห็น ทั้งจากแบบสอบถาม และจากการสัมภาษณ์ 
เกี่ยวกับการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในยุคความเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายของกรมประชาสัมพันธ์  
โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหาข้อมูลข่าวสาร ด้านรูปแบบการน าเสนอ และด้านช่องทาง
การเผยแพร่ หรือ สื่อ พบว่า มีความสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎี  ได้แก่ ทฤษฎีการสื่อสารที่
ประกอบด้วย  ผู้ส่งสาร สาร ช่องทางการสื่อสาร และผู้รับสาร ซึ่งเป็นกระบวนการสื่อสาร ที่กรม
ประชาสัมพันธ์จะต้องน ามาใช้เพ่ือให้การสื่อสารเกิดผลลัพธ์  แนวคิดด้านการสื่อสารมวลชนและ
แนวคิดเรื่องคุณค่าของข่าวสาร ที่เน้นด้านเนื้อหาต้องเป็นเรื่องท่ีผู้รับสารสนใจเป็นเรื่องใกล้ตัว ต้องสด
ใหม่ เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รูปแบบต้องเร้าใจ และช่องทางการเผยแพร่เป็นอีกประเด็นที่ต้อ งน ามา
พิจารณา คือความแตกต่างของสื่อ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์  ย่อมมีผลลัพธ์
ที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะในยุคความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ท าให้เกิดสื่อใหม่ๆ มากมาย ผู้ตอบ
แบบสอบถามและผู้ให้สัมภาษณ์ จึงมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเห็นว่า นอกจากกรม
ประชาสัมพันธ์จะต้องพัฒนาสื่อที่มีอยู่ให้มีคุณภาพ เพ่ือดึงดูด ผู้ชม ผู้ฟังให้มากขึ้นแล้ว กรม
ประชาสัมพันธ์ยังควรเพ่ิมช่องทางการเผยแพร่โดยใช้สื่อสมัยใหม่ ได้แก่ เว็บไซต์ ยูทูป ไลน์ เฟสบุ๊ค 
และการส่งข้อความ เพ่ือให้ครอบคลุมประชาชนผู้รับสารอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น และท าให้การ
สื่อสารเกิดผลลัพธ์มากยิ่งข้ึน 

ส่วนประเด็นตัวผู้รับสารที่แตกต่างกันทั้งเพศ วัย การศึกษา และอาชีพ ตามแนวคิด 



84 
 

ด้านการสื่อสารมวลชน ก็ย่อมก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบโดย
มีผลการศึกษาสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับแนวคิดเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนเพียงด้านเดียว คือ 
ด้านเพศ ซึ่งแบ่งออกเป็น เพียง 2 กลุ่มคือ เพศชาย และหญิง ตามนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  ส่วนการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่อการผลิต
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในยุคความเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายพบว่า ไม่มีความแตกต่างกันตาม
นัยส าคัญทางสถิติ อธิบายได้ว่า เนื่องจากแบบสอบถามที่จัดท าขึ้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นหาความ
ต้องการของผู้รับบริการข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ท าหน้าที่
ให้บริการสาธารณะ ในด้านการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน เพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม ประชาชนที่แม้จะมีความแตกต่างด้านอายุ ระดับการศึกษา และ
อาชีพ จึงมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่แตกต่างกัน คือ ต้องการให้กรมประชาสัมพันธ์มีการ
ปรับเปลี่ยนการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งด้านเนื้อหา รูปแบบการน าเสนอ และช่องทางการ
เผยแพร่หรือสื่อ ให้มีความน่าสนใจ ตรงกับความชอบและความต้องการของประชาชนที่รับข้อมูล
ข่าวสารให้กว้างขวางมากข้ึน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเป้าเหมาย ในการเป็นหน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ ที่ต้องตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ    

ผลการศึกษาโดยสรุปพบว่า การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ผู้ตอบแบบสอบถาม และ 
การศึกษาเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และนักวิชาการของกรมประชาสัมพันธ์ พบว่า มี
ความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน คือได้ให้ความส าคัญ และต้องการให้กรมประชาสัมพันธ์พัฒนาและ
ปรับเปลี่ยนการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ทั้งด้านเนื้อหา รูปแบบการน าเสนอ และช่องทางการ
เผยแพร่หรือสื่อ ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารมีความน่าสนใจ 
ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการข้อมูลข่าวสารที่มีความสนใจที่หลากหลายมากขึ้นตาม
สภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และมีทางเลือกในการรับข่าวสารจากหลายช่องทางทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต โดยแสดงความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และมากท่ีสุดในทุกประเด็น     

4.4.2 ผลการศึกษาวิเคราะห์การบริหารจัดการภายในองค์การของกรม 
ประชาสัมพันธ์  ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์ 2 วิธี  ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพ วิจัยจากเอกสาร
(Documentary Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก มีความ
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน โดยพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่า ภารกิจการผลิตและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในยุคความเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายของกรมประชาสัมพันธ์จะมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล มีผลมาจากการบริหารจัดการภายในองค์การของกรมประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 

(1) ด้านกลยุทธ์/นโยบายขององค์การ ผู้ให้สัมภาษณ์โดยส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า  
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กรมประชาสัมพันธ์ ต้องด าเนินงานเพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ถือเป็นพันธกิจหน้าที่ของกรม
ประชาสัมพันธ์มาตั้งแต่การก่อตั้งองค์กร จึงต้องน าเสนอเนื้อหาตามแนวทางที่กรมประชาสัมพันธ์
ก าหนด ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ต้องน าเสนอเนื้อหาข่าวสาร เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลตามภารกิจ
หลัก ท าให้ไม่สามารถคิดนอกกรอบ ไม่สามารถน าเสนอเนื้อหาข่าวสารที่แปลกใหม่ได้ จึงเป็นผลมา
จากการก าหนดนโยบายขององค์การ ที่ระบุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ เรื่องของ
ค่านิยมตลอดจนพันธกิจ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ระบุถึงสิ่งที่องค์การตั้งใจ และคาด
ว่าจะด าเนินการทั้งในเรื่องของผลผลิต สินค้า และบริการ เรื่องของตลาด จุดแข็ง และจุดอ่อน 
เปรียบเสมือนการก าหนดทิศทาง ก าหนดโครงสร้างอ านาจหน้าที่ และกระบวนการท างานอ่ืนๆ ดังนั้น
นโยบายของกรมประชาสัมพันธ์จึงส่งผลต่อการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ 
หากต้องการจะปรับเปลี่ยนเพ่ือด าเนินการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในยุคท้าทายความเปลี่ยนแปลง  ซึ่งที่ผ่านมากรมประชาสัมพันธ์ต้องก าหนดนโยบาย
โดยไม่มีความเป็นอิสระ ต้องขึ้นอยู่กับรัฐบาล และมักจะถูกแทรกแซงโดยการเมือง แต่ละยุคสมัย    
ท าให้การก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินการ ไม่สามารถท าได้ หากต้องการจะปรับเปลี่ยนเพ่ือ
ด าเนินการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตอบสนองความต้องการของประชาชนในยุคท้าทายความ
เปลี่ยนแปลง กรมประชาสัมพันธ์จึงต้องให้ความส าคัญในการก าหนดยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ในการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

(2)  ด้านโครงสร้างองค์กรภาครัฐ กฎ ระเบียบของทางราชการ จากการศึกษาโดย 
การสัมภาษณ์ผู้บริหาร และนักวิชาการของกรมประชาสัมพันธ์ สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้ศึกษาจาก
เอกสารการจัดท าแผนยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2554 – 2559 ซึ่งได้ระบุถึงการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมขององค์การ การประเมินสภาพแวดล้อมภายใน ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การระบบ
ราชการของกรมประชาสัมพันธ์ พบปัญหาทั้งปัญหาอัตราก าลังที่ไม่สอดคล้องกับภารกิจ และปัญหา
ด้านการใช้จ่ายงบประมาณที่มีไม่เพียงพอ มีขั้นตอนและต้องใช้เวลา ในการจัดซื้อโดยเฉพาะอุปกรณ์
ด้านการกระจายเสียง และแพร่ภาพที่ล้าสมัย และช ารุดเนื่องจากใช้งานมาเป็นเวลานาน ต้อง
ด าเนินการตามระเบียบของทางราชการ ต้องมีการจัดท าแผนเพ่ือขอใช้งบประมาณล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 1 ปี และจากการศึกษาระเบียบการเดินทางไปราชการพบว่า กรมประชาสัม พันธ์จะต้อง
ด าเนินการโดยใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ซึ่งมี
รายละเอียดและขั้นตอนต่างๆ ทั้งนี้จากความเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ ระบุว่าก่อนการเดินทางไป
ปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่ต้องจัดท าหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ ซึ่งต้องผ่านการน าเสนอตามสาย
การบังคับบัญชาที่มีไม่ต่ ากว่า 2 ชั้นขึ้นไป ส่งผลต่อการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจเร่งด่วนด้านสื่อของ
กรมประชาสัมพันธ์ ที่ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับสื่อภาคเอกชน   
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ดังนั้นผลการศึกษา จึงสอดคล้องกับแนวคิดโครงสร้างองค์การภาครัฐ ที่นักวิชาการ 
วิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นรูปแบบที่ไม่มีประสิทธิภาพ โดยเห็นว่าโครงสร้างระบบราชการ ส่งผลต่อการ
เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการผลิตข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ เป็นอย่างมาก  
เนื่องจากการด าเนินการต้องเป็นไปตามโครงสร้าง มีสายการบังคับบัญชา ไม่มีอิสระในการตัดสินใจท า
ให้ขาดความคล่องตัวในการท าหน้าที่สื่อของกรมประชาสัมพันธ์ ท าให้กระบวนการผลิตและเผยแพร่
ล่าช้า ไม่สะดวก ไม่ทันเหตุการณ์ เพราะต้องยึดตามกฎระเบียบต่างๆมากมายในทุกๆเรื่อง ทุกขั้นตอน 
อีกทั้งยังประสบปัญหาขาดอัตราก าลังซึ่งต้องเป็นไปตามโครงสร้างระบบราชการ ทั้งนี้จากการศึกษา
ประวัติความเป็นมาของกรมประชาสัมพันธ์พบว่า ตั้งแต่ก่อตั้ง เมื่อปี 2476 เป็นต้นมา แม้จะมีการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง แต่ก็เป็นเพียงการเพ่ิมขยายหน่วยงานให้มีโครงสร้างที่ใหญ่ขึ้น แต่ยังคงเป็น
โครงสร้างระบบราชการ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ยังคงเหมือนเดิม  

(3) ด้านกระบวนการท างาน ในประเด็นด้านการจัดสรรงบประมาณ จากการศึกษา 
โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารและนักวิชาการของกรมประชาสัมพันธ์ พบว่า  กรมประชาสัมพันธ์เป็น
หน่วยงานสื่อ ที่มีโครงสร้างระบบราชการ ไม่สามารถหารายได้ด้วยตนเอง โดยจะได้รับงบประมาณ
สนับสนุนเป็นรายปี ซึ่งมีจ านวนน้อยเม่ือเทียบกับภารกิจงานที่ต้องท า และการใช้จ่ายงบประมาณก็ยัง
อยู่ภายใต้กฎ ระเบียบของทางราชการ ซึ่งเมื่อต้องน ามาใช้กับงานสื่อที่ต้องการความรวดเร็ว คล่องตัว 
จึงไม่สอดคล้องกัน นอกจากนี้ กระบวนการท างานโดยเฉพาะหน่วยงานที่มีหน้าที่ผลิตข่าวและผลิตสื่อ
ที่เผยแพร่ ยังคงปฏิบัติงานที่มีขั้นตอนกระบวนการในระบบราชการ จึงล้าสมัยเนื่องจากไม่มีการ
ปรับเปลี่ยนแต่อย่างใด ดังนั้น กระบวนการท างานด้านการจัดสรรงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ 
และกระบวนการท างานด้านการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นระบบราชการที่ล้าสมัย จึงเป็น
ปัญหาอุปสรรค และส่งผลต่อการด าเนินการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในยุคท้าทายความ
เปลี่ยนแปลงของกรมประชาสัมพันธ์  

(4) ด้านรางวัล/ค่าตอบแทน/เงินเดือนสิ่งเหล่านี้มีผลเป็นแรงจูงใจต่อการปฏิบัติงาน 
 จากการศึกษาโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และนักวิชาการของกรมประชาสัมพันธ์พบว่า ปัจจุบันกรม
ประชาสัมพันธ์ยังไม่มีระบบการจูงใจบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากเงินเดือนตามระบบราชการมี
อัตราที่น้อยกว่า หน่วยงานด้านสื่ออ่ืนๆ และบุคลากรที่ท างานมีจ านวนมาก แต่ค่าตอบแทน และ
รางวัลมีจ ากัด ท าให้คนที่ไม่ได้รับรางวัล ขาดขวัญ ก าลังใจ และส่งผลถึงการไม่สามารถรักษาบุคลากร
ที่มีคุณภาพไว้ได้ เมื่อหน่วยงานสื่ออ่ืนๆให้ค่าตอบแทนที่มากกว่า ทั้งนี้จากการศึกษารวบรวมข้อมูล
ด้านผู้ประกาศข่าว และผู้สื่อข่าวของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ พบว่า 
ตั้งแต่ปี 2551- 2554 มีผู้ประกาศข่าวจ านวน 17 คน และผู้สื่อข่าวจ านวน  9 คน ลาออกเพ่ือไป
ท างานในหน่วยงานสื่อภาคเอกชน ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ช่อง  3 ช่อง 7 โมเดิร์นไนน์ทีวี วอยซ์ทีวี 
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สปริงส์นิวส์ ทีเอ็นเอ็น ไทยรัฐทีวี ไบรท์ทีวี และCSR TV นอกจากนี้การลาออกของบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถของกรมประชาสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าว ยังเกิดขึ้นในหน่วยงานของกรม
ประชาสัมพันธ์ในส่วนภูมิภาคอีกด้วย 

ดังนั้น นโยบายด้านรางวัล/ค่าตอบแทน/เงินเดือน ของกรมประชาสัมพันธ์ที่เป็นไป 
ตามระบบราชการ ท าให้ไม่จูงใจคนที่มีความรู้ความสามารถ และไม่สามารถรักษาคนเก่งไว้ได้ อีกทั้ง
ไม่สามารถจูงใจคนที่มีความรู้ความสามารถให้เข้ามาท างานได้อีกด้วย เนื่องจากเห็นว่า ไม่มีรางวัลจูง
ใจ และเป็นหน่วยงานที่ล้าสมัย ส่วนคนที่ปฏิบัติงานอยู่แล้ว เมื่อไม่มีสิ่งจูงใจ ไม่มีแรงกระตุ้น ก็ท าให้
ไม่มีความกระตือรือร้น และไม่ทุ่มเทการท างานให้กับหน่วยงาน ปัญหาอุปสรรคดังกล่าว จึงส่งผลต่อ
การด าเนินการเพ่ือพัฒนาการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในยุคท้าทายความเปลี่ยนแปลงของกรม
ประชาสัมพันธ์  

(5) การบริหารทรัพยากรบุคคล จากการศึกษาพบว่า การที่กรมประชาสัมพันธ์มี 
โครงสร้างเป็นระบบราชการ การบริหารงานบุคคล ได้แก่ การสรรหา คัดเลือก การก าหนดบุคลากรที่
เหมาะกับงาน และกรอบอัตราก าลัง ปัจจุบันกรมประชาสัมพันธ์ก าลังประสบปัญหาทั้งในเรื่ องของ
การขาดแคลนอัตราก าลังไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน นอกจากนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนหนึ่ง 60% มี
ความเห็นว่า การสอบบรรจุบุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์ ไม่เน้นเรื่องคุณสมบัติของผู้สมัคร ที่จบ
การศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียง หรือสาขาวิทยุโทรทัศน์โดยตรง ท าให้ ขาดแคลน
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านนี้  พร้อมกับปัญหาเรื่องของรางวัล/ค่าตอบแทน และอัตรา
เงินเดือน ซึ่งเป็นไปตามโครงสร้างอัตราเงินเดือน/ รางวัล/ค่าตอบแทน ในระบบราชการ 100% ท าให้
ส่งผลต่อขวัญ ก าลังใจ ส่งผลต่อประสิทธิภาพประสิทฺธิผลของงานตามภารกิจของกรมประชาสัมพันธ์ 
ทั้งนี้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความส าคัญอย่างมากต่อการบริหารองค์การให้มี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลต่อการบริหารงานขององค์การ ที่ต้อง
ปรับตัวเพ่ือให้ทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นนโยบายด้านกลยุทธ์ โครงสร้างองค์การ 
กระบวนการท างาน ระบบการจ่ายรางวัล ค่าตอบแทน ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับบุคลากรขององค์การ
ทั้งสิ้น การบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งเพราะองค์การจะต้องปรับปรุงทักษะของ
ก าลังคนเพ่ือขับเคลื่อนองค์การ โดยเฉพาะองค์การในยุคโลกไร้พรมแดน การบริหารทรัพยากรบุคคล 
จึงต้องสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆมีการบริหารก าลังคนให้หลากหลายมากขึ้น เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง        

ดังนั้น การที่กรมประชาสัมพันธ์เป็นองค์การที่เป็นระบบราชการ ไม่มีการ 
ปรับเปลี่ยน เป็นองค์การที่ล้าสมัย ปัญหาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะการสูญเสีย
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ อีกทั้งยังไม่สามารถจูงใจคนที่มีความรู้ความสามารถให้เข้ามาท างาน
ได้อีกด้วย เนื่องจากเห็นว่า ไม่มีรางวัลจูงใจ และเป็นหน่วยงานที่ล้าสมัย ส่วนคนที่ปฏิบัติงานอยู่แล้ว 
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เมื่อไม่มีสิ่งจูงใจ ไม่มีแรงกระตุ้น ก็ท าให้ไม่มีความกระตือรือร้น และไม่ทุ่มเทการท างานให้กับ
หน่วยงาน จึงส่งผลต่อการด าเนินการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในยุคท้าทายความเปลี่ยนแปลง
ของกรมประชาสัมพันธ์  

4.4.3  ผลการศึกษาวิเคราะห์สภาพการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อการผลิตและ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ 

การศึกษาวิเคราะห์สภาพการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อการผลิตและเผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ โดยศึกษาจากเอกสารแผนยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ (พ.ศ. 
2555 – 2559) ซึ่งจัดท าโดย ส านักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ 
เมื่อเดือนกรกฎาคม 2554 พบว่า ปัจจัยด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
รวมทั้งปัจจัยด้านเทคโนโลยี ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งความต้องการบริโภคข้อมูล
ข่าวสารของประชาชนที่มีความสนใจที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ตามความเปลี่ยนแปลงของสภาพการณ์
ภายนอกด้านต่างๆดังกล่าว ส่งผลต่อการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ มี
ความท้าทาย จะต้องด าเนินการผลิตข้อมูลข่าวสารทั้งด้านเนื้อหา รูปแบบในการน าเสนอ และพัฒนา
ด้านช่องทางการเผยแพร่หรือสื่อ เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับข่าวสารที่มีความ
หลากหลายดังกล่าว และเพ่ือให้สามารถแข่งขันกับสื่ออ่ืนๆที่มีอยู่มากมายในปัจจุบัน ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารสมัยใหม่ท่ีระบุว่า การปรับเปลี่ยนการด าเนินงานขององค์การ เพ่ือให้
องค์การประสบความส าเร็จมีปัจจัยส าคัญ 5 ประการ ได้แก่ กลยุทธ์ (Strategy)  สิ่งแวดล้อม
(Environment) ซึ่งตัวแปรต่างๆในสิ่งแวดล้อมมักมีการเปลี่ยนแปลง ท าให้ส่งผลกระทบต่อองค์การ 
ประกอบด้วยตัวแปรภายใน และตัวแปรภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม  การเมือง วัตถุดิบ เป็น
ต้น และอีก 3 ปัจจัย คือ เทคโนโลยี (Technology) ขนาดขององค์การ(Organization Size) และ
วงจรชีวิตขององค์การ (Organization Life Cycle) การศึกษาวิเคราะห์สภาพการณ์ภายนอกของกรม
ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ปัจจัยด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมวัฒนธรรม และด้านเทคโนโลยี จึง
มีความจ าเป็นส าหรับการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในยุคความเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายของกรม
ประชาสัมพันธ์ และมีความสอดคล้องกับปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จขององค์การตามแนวคิดหลักการ
บริหารสมัยใหม่ ที่ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมภายนอก เพ่ือปรับเปลี่ยนการด าเนินงานของ
องค์กรให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ภายนอก ส่งผลถึงการด าเนินงานขององค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
  กรมประชาสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐ สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 
เป็นหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐเพียงหน่วยงานเดียว ที่มีระบบการบริหารเป็นระบบราชการ 
100% มีประวัติการจัดตั้งที่ยาวนานมาตั้งแต่ ปี 2476 มีการปรับปรุง และขยายความรับผิดชอบ
เพ่ิมขึ้นทุกๆระยะ ตามความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ สภาพของสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรม ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลในแต่ละสมัย จนถึงปัจจุบันเป็นยุคของการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีการสื่อสารอย่างรวดเร็ว นอกจากสื่อของรัฐแล้วยังมีสื่อของภาคเอกชนที่เกิดขึ้นมากมาย ที่
ด าเนินการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน โดยสื่อต่างๆดังกล่าวแข่งขันกันน าเสนอ
ข้อมูลข่าวสารในรูปแบบและเนื้อหาใหม่ๆ ผ่านเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนที่มีความต้องการบริโภคข้อมูลข่าวสารเพิ่มมากขึ้น  

กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะองค์กรภาครัฐ หากไม่มีการปรับเปลี่ยน รวมทั้งปรับปรุง 
พัฒนาการด าเนินงานตามภารกิจ จะส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับสถานการณ์และ
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในหลายๆด้าน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และ
เทคโนโลยี หรือแม้แต่ประชาชนผู้รับบริการข้อมูลข่าวสารก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการณ์ 
ความต้องการข่าวสารที่มีความแตกต่างหลากหลาย และมีช่องทางในการับสารให้เลือกมากมายใน
ปัจจุบัน ส่งผลไปถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
รัฐบาลที่รัฐบาลต้องการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ ท าให้เกิดความพึงพอใจในการมีส่วนร่วม ก็จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

         การศึกษา “เรื่องการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในยุคความเปลี่ยนแปลงที่ท้า
ทายของกรมประชาสัมพันธ์” มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรม
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันที่ท้าทายต่อการด าเนินการผลิตและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ ตลอดจนเพ่ือศึกษาแนวทางการด าเนินงานเพ่ือผลิต
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ ที่ต้องปรับตัวเพ่ือให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาวิจัย โดยมีผลการศึกษาตามรายละเอียดในบทที่ 4 สรุปผล
การศึกษา ดังนี้ 

5.1.1 การศึกษาวิเคราะห์การผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ 
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พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งได้แก่ ประชาชนผู้รับข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ ตลอดจนจากการ 
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกกลุ่มผู้บริหาร และนักวิชาการ ของกรมประชาสัมพันธ์ มีความเห็นไปในทิศทาง
เดียวกันกัน คือ ต้องการให้กรมประชาสัมพันธ์ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้มีความน่าสนใจให้
มากขึ้น เพ่ือดึงดูดความสนใจของประชาชนผู้รับข่าวสาร จากเกณฑ์ด้านเนื้อหา ด้านรูปแบบการ
น าเสนอ และด้านช่องทางการเผยแพร่ ซึ่งผลการศึกษารวบรวมวิเคราะห์ความคิดเห็นจากผู้ตอบ
แบบสอบถาม สรุปได้ดังนี้ 

ความคิดเห็นของผู้ทีต่อบแบบสอบถาม ต่อการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในยุค 
ความเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายของกรมประชาสัมพันธ์ จากเกณฑ์ด้านเนื้อหาในภาพรวม มีความคิดเห็น
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.08  เมื่อพิจารณาแยกเป็นประเด็น พบว่า ระดับความคิดเห็นมากที่สุด  4 
ประเด็น โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ กรมประชาสัมพันธ์ควรน าเสนอข้อมูล
ข่าวสารที่รวดเร็วทันเหตุการณ์ เพ่ือให้สามารถแข่งขันกับสื่ออ่ืนๆ ค่าเฉลี่ย 4.37 กรมประชาสัมพันธ์
ควรน าเสนอข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆตามที่กรมประชาสัมพันธ์เห็นสมควร ค่าเฉลี่ย 4.36 กรม
ประชาสัมพันธ์ควรน าเสนอข้อมูลข่าวสารด้านอ่ืนๆให้มีความหลากหลาย ค่าเฉลี่ย 4.35 เนื้อหา
ข่าวสารที่กรมประชาสัมพันธ์น าเสนอต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง มีความชัดเจน เพ่ือสร้าง
ความน่าเชื่อถือ ค่าเฉลี่ย 4.28  

    ความคิดเห็นมาก จ านวน 6 ประเด็น โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  
คือ กรมประชาสัมพันธ์ควรน าเสนอข่าวสารโดยใช้ภาษาที่ทันสมัยและเข้าใจง่าย ลดการใช้ภาษา
ราชการ ค่าเฉลี่ย 4.07 กรมประชาสัมพันธ์น าเสนอข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว ทันเหตุการณ์  ค่าเฉลี่ย 
3.97 กรมประชาสัมพันธ์ควรมีอิสระในการคัดเลือกเรียบเรียงเนื้อหาข่าวที่เห็นสมควรโดยไม่ต้อง
ค านึงถึงนโยบายรัฐบาล ค่าเฉลี่ย 3.96 เนื้อหาข่าวสารที่กรมประชาสัมพันธ์น าเสนอมีความถูกต้อง 
ชัดเจนและเนื้อหาข่าวสารที่กรมประชาสัมพันธ์น าเสนอมีความหลากหลายและครบถ้วนรอบด้าน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 3.82 ข่าวสารที่กรมประชาสัมพันธ์น าเสนอใช้ภาษาที่ทันสมัยและเข้าใจง่าย 
ค่าเฉลี่ย 3.75 

ความคดิเห็นของผู้ทีต่อบแบบสอบถาม ต่อการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในยุค 
ความเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายของกรมประชาสัมพันธ์ จากเกณฑ์ด้านรูปแบบการน าเสนอในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.18 เมื่อพิจารณาแยกเป็นประเด็น พบว่า ความคิดเห็นมากที่สุด 2 ประเด็น 
โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ การน าเสนอข่าวสารของสื่อกรมประชาสัมพันธ์ 
โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ ผู้ประกาศ ผู้ด าเนินรายการ พิธีกรรายการต่างๆต้องมีความรู้ความสามารถ ใน
การสื่อสารได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ค่าเฉลี่ย 4.38 กรมประชาสัมพันธ์ควรน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มา
ใช้ในการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ค่าเฉลี่ย 4.37  ความคิดเห็นมาก จ านวน 4 ประเด็น โดยเรียงล าดับ
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ตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ การพาดหัวข่าวของกรมประชาสัมพันธ์ควรใช้ภาษาที่เร้าใจ 
ค่าเฉลี่ย 4.14 การน าเสนอข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์มีการพาดหัวข่าวให้เร้าใจเพ่ือดึงดูดความ
สนใจ ค่าเฉลี่ย 4.10  

ความคิดเห็นของผู้ทีต่อบแบบสอบถามต่อการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในยุค 
ความเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายของกรมประชาสัมพันธ์ จากเกณฑ์ด้านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของกรมประชาสัมพันธ์ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.21 เมื่อพิจารณาแยกเป็นประเด็น 
พบว่า ความคิดเห็น มากที่สุด 2 ประเด็น โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  คือ กรม
ประชาสัมพันธ์ควรพัฒนาสื่อที่มีอยู่ให้มีคุณภาพ เพ่ือดึงดูด ผู้ชม ผู้ฟังให้มากขึ้น ค่าเฉลี่ย 4.54 กรม
ประชาสัมพันธ์ควรเพิ่มช่องทางการเผยแพร่โดยใช้สื่อสมัยใหม่ ได้แก่ เว็บไซต์ ไลน์ เฟสบุ๊ค และการส่ง
ข้อความให้มากขึ้น ค่าเฉลี่ย 4.42 ความคิดเห็นมาก จ านวน 2 ประเด็น โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย คือ สื่อของกรมประชาสัมพันธ์ที่เป็นสื่อสารมวลชนที่มีมานาน ได้แก่ สื่อวิทยุ สื่อ
โทรทัศน์ เป็นช่องทางที่มีคุณภาพ เสียงชัดเจน ภาพคมชัด ค่าเฉลี่ย 4.04 กรมประชาสัมพันธ์มี
ช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารที่เพียงพอและครอบคลุมประชาชนผู้รับสารอย่างกว้างขวาง ค่าเฉลี่ย 
3.86 
  ผลการศึกษาวิเคราะห์ความคิดเห็นจากแบบสอบถาม และจากการสัมภาษณ์
เกี่ยวกับการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในยุคความเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายของกรมประชาสัมพันธ์ 
มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้  
ด้านเนื้อหาข้อมูลข่าวสาร  

 ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นจากแบบสอบถาม และจากการสัมภาษณ์
เกี่ยวกับการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์  ด้านเนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่กรม
ประชาสัมพันธ์ผลิตและเผยแพร่ มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ กรมประชาสัมพันธ์ควร
น าเสนอข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วทันเหตุการณ์ เพ่ือให้สามารถแข่งขันกับสื่ออ่ืนๆ กรมประชาสัมพันธ์
ควรน าเสนอข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆตามที่กรมประชาสัมพันธ์เห็นสมควร มีความเป็นอิสระโดยไม่เน้น
ข่าวตามนโยบายรัฐบาล หรือข่าวของทางราชการมากเกินไป ควรน าเสนอข้อมูลข่าวสารด้านอ่ืนๆให้มี
ความหลากหลายรอบด้าน และเข้าถึงประชาชนในหลายๆกลุ่ม เนื้อหาข่าวสารที่กรมประชาสัมพันธ์
น าเสนอต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง มีความชัดเจน เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือ และต้องการให้
เนื้อหาของข้อมูลข่าวสาร มีการใช้ภาษาท่ีทันสมัยและเข้าใจง่าย ลดการใช้ภาษาราชการ  
ด้านรูปแบบการน าเสนอ  

 ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นจากแบบสอบถาม และการให้สัมภาษณ์
เกี่ยวกับการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ด้านรูปแบบการน าเสนอข้อมูลข่าวสารที่กรม



92 
 

ประชาสัมพันธ์ผลิตและเผยแพร่ ภาพรวมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  คือ การน าเสนอข่าวสารของสื่อ
กรมประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ ผู้ประกาศ ผู้ด าเนินรายการ พิธีกรรายการต่างๆต้องมี
ความรู้ความสามารถ ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน กรมประชาสัมพันธ์ควรน าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้มีรูปแบบที่ทันสมัย น่าติดตาม  และต้องการให้
กรมประสัมพันธ์ น าเสนอข่าวสารโดยพาดหัวข่าวใช้ภาษาที่เร้าใจ เพ่ือดึงดูดความสนใจให้มาติดตาม
ข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์    

ด้านช่องทางการเผยแพร่ 

ผลการศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูลความคิดเห็นจากแบบสอบถาม และการให้สัมภาษณ์ 
เชิงลึก เกี่ยวกับการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์  ด้านช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ ภาพรวมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ ต้องการให้กรม
ประชาสัมพันธ์พัฒนาสื่อที่มีอยู่ ให้มีคุณภาพ เพ่ือดึงดูด ผู้ชม ผู้ฟังให้มากขึ้น แม้ว่าสื่อของกรม
ประชาสัมพันธ์ที่เป็นสื่อสารมวลชนที่มีมานาน ได้แก่ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ จะเป็นช่องทางที่มีคุณภาพ
เสียงชัดเจน และมีภาพที่คมชัดอยู่ในระดับหนึ่งแล้วก็ตาม นอกจากนี้ยังต้องการให้กรมประชาสัมพันธ์
เพ่ิมช่องทางการเผยแพร่โดยใช้สื่อสมัยใหม่ ได้แก่ เว็บไซต์ ไลน์ เฟสบุ๊ค และการส่งข้อความให้มากขึ้น 
แม้จะมีความเห็นว่า กรมประชาสัมพันธ์มีช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารที่เพียงพอและครอบคลุม
ประชาชนผู้รับสารอย่างกว้างขวาง อยู่ในระดับมากก็ตาม  

ดังนั้นจากผลการศึกษาข้อมูลความคิดเห็นทั้งจากแบบสอบถามรวมทั้งความคิดเห็น 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกับการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในยุคความเปลี่ยนแปลงที่ท้าทาย
ของกรมประชาสัมพันธ์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหาข้อมูลข่าวสาร ด้านรูปแบบการ
น าเสนอ และด้านช่องทางการเผยแพร่ หรือ สื่อ พบว่า มีความสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีที่ได้
ศึกษาไว้ในบทที่ 2 ได้แก่ ทฤษฎีการสื่อสารที่ประกอบด้วย  ผู้ส่งสาร สาร ช่องทางการสื่อสาร และ
ผู้รับสาร ซึ่งเป็นกระบวนการสื่อสาร ที่กรมประชาสัมพันธ์จะต้องน ามาใช้เพ่ือให้การสื่อสารเกิดผล
ลัพธ์  รวมทั้งแนวคิดด้านการสื่อสารมวลชนและแนวคิดเรื่องคุณค่าของข่าวสาร ที่เน้นด้านเนื้อหาต้อง
เป็นเรื่องที่ผู้รับสารสนใจเป็นเรื่องใกล้ตัว ต้องสดใหม่ เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รูปแบบต้องเร้าใจ และ
ช่องทางการเผยแพร่เป็นอีกประเด็นที่ต้องน ามาพิจารณา คือความแตกต่างของสื่อ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ 
สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์  ย่อมมีผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะในยุคความเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยี ท าให้เกิดสื่อใหม่ๆ มากมาย ผู้ตอบแบบสอบถามและผู้ให้สัมภาษณ์ จึงมีความเห็นไป
ในทิศทางเดียวกัน โดยเห็นว่า นอกจากกรมประชาสัมพันธ์จะต้องพัฒนาสื่อที่มีอยู่ให้มี คุณภาพ เพ่ือ
ดึงดูด ผู้ชม ผู้ฟังให้มากขึ้นแล้ว กรมประชาสัมพันธ์ยังควรเพ่ิมช่องทางการเผยแพร่โดยใช้สื่อสมัยใหม่ 
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ได้แก่ เว็บไซต์ ยูทูป ไลน์ เฟสบุ๊ค และการส่งข้อความ เพ่ือให้ครอบคลุมประชาชนผู้รับสารอย่าง
กว้างขวางมากยิ่งขึ้น และท าให้การสื่อสารเกิดผลลัพธ์มากยิ่งข้ึน 

ส่วนประเด็นตัวผู้รับสารที่แตกต่างกันทั้งเพศ วัย การศึกษา และอาชีพ ตามแนวคิด 
ด้านการสื่อสารมวลชน ก็ย่อมก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบโดย
มีผลการศึกษาสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับแนวคิดเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนเพียงด้านเดี ยว คือ 
ด้านเพศ ซึ่งแบ่งออกเป็น เพียง 2 กลุ่มคือ เพศชาย และหญิง ตามนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่อการผลิต
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในยุคความเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายพบว่า ไม่มีความแตกต่างกันตา ม
นัยส าคัญทางสถิติ อธิบายได้ว่า เนื่องจากแบบสอบถามที่จัดท าขึ้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นหาความ
ต้องการของผู้รับบริการข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ท าหน้าที่
ให้บริการสาธารณะ ในด้านการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน  เพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม ประชาชนที่แม้จะมีความแตกต่างด้านอายุ ระดับการศึกษา และ
อาชีพ จึงมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่แตกต่างกัน คือ ต้องการให้กรมประชาสัมพันธ์มีการ
ปรับเปลี่ยนการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งด้านเนื้อหา รูปแบบการน าเสนอ และช่องทางการ
เผยแพร่หรือสื่อ ให้มีความน่าสนใจ ตรงกับความชอบและความต้องการของประชาชนที่รับข้อมูล
ข่าวสารให้กว้างขวางมากข้ึน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเป้าเหมาย ในการเป็นหน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ ที่ต้องตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ    

ผลการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญ และต้องการให้กรมประชาสัมพันธ์ 
พัฒนาและปรับเปลี่ยนการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ทั้งด้านเนื้อหา รูปแบบการน าเสนอ และ
ช่องทางการเผยแพร่หรือสื่อ ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารมี
ความน่าสนใจ ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการข้อมูลข่าวสารที่มีความสนใจที่หลากหลายมากขึ้น
ตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และมีทางเลือกในการรับข่าวสารจากหลายช่องทางทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต โดยแสดงความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และมากท่ีสุดในประเด็นต่างๆ  

5.1.2 การศึกษาวิเคราะห์ การบริหารจัดการภายในองค์การของกรมประชาสัมพันธ์ 
จากการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก กลุ่มผู้บริหารและนักวิชาการของกรม
ประชาสัมพันธ์ พบว่า การบริหารจัดการภายในองค์การของกรมประชาสัมพันธ์ ที่มีโครงสร้างและการ
บริหารงานเป็นระบบราชการ 100% โดยใช้กรอบการศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีองค์การตัวแบบ
ดวงดาว (Star Model) ซึ่งระบุว่า การบริหารองค์การให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ต้องมีการ
พัฒนาองค์การในด้านอ่ืนๆ อย่างสมดุล ทั้งนี้จากผลการศึกษาการบริหารจัดการภายในองค์การของ
กรมประชาสัมพันธ์ พบปัญหาอุปสรรคหลายประการ และได้ส่งผลให้การผลิตและเผยแพร่ข้อมูล
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ข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ที่ด าเนินการอยู่ในขณะนี้ ยังขาดความน่าสนใจ ไม่ดึงดูดใจผู้รับสาร ทั้ง
ด้านเนื้อหา รูปแบบการน าเสนอ และช่องทางการเผยแพร่ ที่ควรเพ่ิมช่องทางและพัฒนาคุณภาพให้
มากขึ้น เพ่ือให้สามารถแข่งขันกับสื่ออ่ืนๆได้ โดยมีผลการศึกษา ดังนี้ 

ด้านกลยุทธ์/นโยบายขององค์การ กรมประชาสัมพันธ์ต้องด าเนินงานเพื่อเป็นการ 
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ถือเป็นพันธกิจหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์มาตั้งแต่การก่อตั้ง
องค์การ จึงต้องน าเสนอเนื้อหาตามแนวทางที่กรมประชาสัมพันธ์ก าหนด ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ต้อง
น าเสนอเนื้อหาข่าวสาร เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลตามภารกิจหลักที่ต้องด าเนินการตานโยบาย
รัฐบาลแต่ละยุคสมัย ไม่มีอิสระ และมักถูกแทรกแซงโดยฝ่ายการเมือง ท าให้ไม่สามารถคิดนอกกรอบ 
ไม่สามารถน าเสนอเนื้อหาข่าวสารที่แปลกใหม่ได้ จึงเป็นผลมาจากการก าหนดนโยบายขององค์การ 
และการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ พันธกิจ ค่านิยม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
กรมประชาสัมพันธ์ แต่กรมประชาสัมพันธ์ยังคงใช้แผนยุทธศาสตร์เดิม ปรับเปลี่ยนเล็กน้อย ส่วนใหญ่
จะใช้แผนยุทธศาสตร์ ตลอดจนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมเดิมที่ไม่มีการปรับเปลี่ยน ที่
ต้องตอบสนองนโยบายรัฐบาล และฝ่ายการเมือง ไม่มีอิสระ ซึ่งส่งผลถึงกระบวนการท างานอ่ืนๆ จึง
ส่งผลต่อการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ หากต้องการจะปรับเปลี่ยนเพ่ือ
ด าเนินการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตอบสนองความต้องการของประชาชนในยุคท้าทายความ
เปลี่ยนแปลง จึงขึ้นอยู่กับการปรับเปลี่ยนในการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของกรม
ประชาสัมพันธ์ 

ด้านโครงสร้างองค์การภาครัฐ กฎ ระเบียบของทางราชการ ผลการศึกษาพบว่า 
การจัดโครงสร้างองค์การของกรมประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง เมื่อปี 2476 เป็นต้นมา แม้จะมีการ
เพ่ิมขยายโครงสร้างเพื่อรองรับภารกิจที่เพ่ิมมากขึ้น แต่โครงสร้างองค์การของกรมประชาสัมพันธ์ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงยังคงเป็นระบบราชการ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ ยังคงเหมือนเดิม ที่
สืบเนื่องมาจากนโยบายที่ยังไม่มีการปรับเปลี่ยน ที่ก าหนดให้ต้องตอบสนองนโยบายรัฐบาล 
โดยเฉพาะหน่วยงานที่ผลิตและเผยแพร่ข่าวสาร ที่มักถูกก ากับและแทรกแซงโดยฝ่ายการเมือง ไม่มี
อิสระ และกระบวนการผลิต การเขียนข่าว รูปแบบการน าเสนอ การเผยแพร่ และการผลิตสื่อ ที่ยังคง
ล้าสมัย ไม่มีความรวดเร็วทันเหตุการณ์ จึงสะท้อนถึงโครงสร้างที่เป็นระบบราชการของกรม
ประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน ดังนั้นผลการศึกษา จึงสอดคล้องกับแนวคิดโครงสร้างองค์การภาครัฐ ที่
นักวิชาการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นรูปแบบที่ไม่มีประสิทธิภาพ โครงสร้างระบบราชการของกรม
ประชาสัมพันธ์ ส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการผลิตข้อมูลข่าวสารของกรม
ประชาสัมพันธ์เป็นอย่างมาก เนื่องจากการด าเนินการต้องเป็นไปตามโครงสร้าง มีสายการบังคับ
บัญชา ไม่มีอิสระในการตัดสินใจท าให้ขาดความคล่องตัวในการท าหน้าที่สื่อของกรมประชาสัมพันธ์ 
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ท าให้กระบวนการผลิตและเผยแพร่ล่าช้า ไม่มีความคล่องตัว ไม่ทันเหตุการณ์ เพราะต้องยึดตาม
กฎระเบียบต่างๆมากมายในทุกๆเรื่อง ทุกขั้นตอน จึงส่งผลต่อการด าเนินการผลิตและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร ที่ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น  

ด้านกระบวนการท างาน ในประเด็นด้านการจัดสรรงบประมาณ จากการศึกษาโดย 
การสัมภาษณ์ผู้บริหารและนักวิชาการของกรมประชาสัมพันธ์ พบว่า  กรมประชาสัมพันธ์เป็น
หน่วยงานสื่อ ที่มีโครงสร้างระบบราชการ ไม่สามารถหารายได้ด้วยตนเอง โดยจะได้รับงบประมาณ
สนับสนุนเป็นรายปี ซึ่งมีจ านวนน้อยเม่ือเทียบกับภารกิจงานที่ต้องท า และการใช้จ่ายงบประมาณก็ยัง
อยู่ภายใต้กฎ ระเบียบของทางราชการ ซึ่งเมื่อต้องน ามาใช้กับงานสื่อที่ต้องการความรวดเร็ว คล่องตัว 
จึงไม่สอดคล้องกัน นอกจากนี้ กระบวนการท างานโดยเฉพาะหน่วยงานที่มีหน้าที่ผลิตข่าวสารและ
ผลิตสื่อเพ่ือเผยแพร่ ยังคงปฏิบัติงานที่มีขั้นตอนกระบวนการภายใต้ระบบราชการ จึงล้าสมัยเนื่องจาก
ไม่มีการปรับเปลี่ยนแต่อย่างใด ดังนั้น กระบวนการท างานด้านการจัดสรรงบประมาณ การใช้จ่าย
งบประมาณ และกระบวนการท างานด้านการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นระบบราชการที่
ล้าสมัย จึงเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการด าเนินการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรม
ประชาสัมพันธ์  

ด้านรางวัล/ค่าตอบแทน/เงินเดือน สิ่งเหล่านี้มีผลเป็นแรงจูงใจต่อการปฏิบัติงาน 
จากการศึกษาโดยการสัมภาษณ์พบว่า ปัจจุบันกรมประชาสัมพันธ์ยังไม่มีระบบการจูงใจบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากเงินเดือนตามระบบราชการมีอัตราที่น้อยกว่าหน่วยงานด้านสื่ออ่ืนๆ อีกทั้งค่า
ค่าตอบแทน และรางวัลมีจ ากัด ท าให้คนที่ไม่ได้รับรางวัล ขาดขวัญ ก าลังใจ และส่งผลถึงการที่ไม่
สามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถให้อยู่ปฏิบัติงานต่อไปได้ เนื่องจาก
หน่วยงานสื่ออ่ืนๆให้ค่าตอบแทนที่มากกว่า โดยจากการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านผู้ประกาศข่าว และ
ผู้สื่อข่าวของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ พบว่า ตั้งแต่ปี 2551- 2554 มีผู้
ประกาศข่าวจ านวน 17 คน และผู้สื่อข่าวจ านวน  9 คน ลาออกเพ่ือไปท างานในหน่วยงานสื่อ
ภาคเอกชน ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ช่อง  3 ช่อง 7 โมเดิร์นไนน์ทีวี วอยซ์ทีวี สปริงส์นิวส์ ทีเอ็นเอ็น 
ไทยรัฐทีวี ไบรท์ทีวี และCSR TV นอกจากนี้การลาออกของบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถของกรม
ประชาสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าว ยังเกิดขึ้นในหน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์ในส่วนภูมิภาคอีก
ด้วย 

ดังนั้น นโยบายด้านรางวัล/ค่าตอบแทน/เงินเดือน ของกรมประชาสัมพันธ์ที่เป็นไป 
ตามระบบราชการ ท าให้ไม่จูงใจบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถท าให้ไม่สามารถรักษาคนเก่งไว้ได้ 
อีกทั้งไม่สามารถจูงใจคนที่มีความรู้ความสามารถให้เข้ามาท างานได้อีกด้วย เนื่องจากเห็นว่า ไม่มี
รางวัล และค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
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ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จากการศึกษาพบว่า การที่กรมประชาสัมพันธ์มี 
โครงสร้างเป็นระบบราชการ การบริหารงานบุคคล ได้แก่ การสรรหา คัดเลือก การก าหนดบุคลากรที่
เหมาะกับงาน และกรอบอัตราก าลัง ปัจจุบันกรมประชาสัมพันธ์ก าลังประสบปัญหาทั้งในเรื่องของ
การขาดแคลนอัตราก าลัง ไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน นอกจากนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนหนึ่ง 60% มี
ความเห็นว่า การสอบบรรจุบุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์ ไม่เน้นเรื่องคุณสมบัติของผู้สมัคร ที่จบ
การศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียง หรือสาขาวิทยุโทรทัศน์โดยตรง ท าให้ขาดแคลน
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านนี้  พร้อมกับปัญหาเรื่องของรางวัล/ค่าตอบแทน และอัตรา
เงินเดือน ซึ่งเป็นไปตามโครงสร้างอัตราเงินเดือน/ รางวัล/ค่าตอบแทน ในระบบราชการ 100% ท าให้
ส่งผลต่อขวัญ ก าลังใจ ส่งผลต่อประสิทธิภาพประสิทฺธิผลของงาน ตามภารกิจของกรมประชาสัมพันธ์ 
ทั้งนี้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความส าคัญอย่างมากต่อการบริหารองค์การให้มี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลต่อการบริหารงานขององค์การ ที่ต้อง
ปรับตัวเพ่ือให้ทันต่อสภาพการณ์เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นนโยบายด้านกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร 
กระบวนการท างาน ระบบการจ่ายรางวัล ค่าตอบแทน ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับบุคลากรขององค์การ
ทั้งสิ้น การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของกรมประชาสัมพันธ์ จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งเพราะองค์การ
จะต้องปรับปรุงทักษะของก าลังคนเพ่ือขับเคลื่อนองค์การ โดยเฉพาะองค์การในยุคโลกไร้พรมแดน 
การบริหารทรัพยากรบุคคล จึงต้องสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆมีการบริหารก าลังคนให้หลากหลายมากขึ้น เพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลง        

ดังนั้นการที่กรมประชาสัมพันธ์เป็นองค์การที่เป็นระบบราชการ ไม่มีการปรับเปลี่ยน 
ปรับเปลี่ยนแต่อย่างใด จึงส่งผลให้เป็นองค์การที่ล้าสมัย ปัญหาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
โดยเฉพาะการสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ อีกทั้งยังไม่สามารถจูงใจคนที่มีความรู้
ความสามารถให้เข้ามาท างานกับองค์การ เนื่องจากเห็นว่า ไม่มีรางวัลและค่าตอบแทนที่จูงใจ และ
เป็นหน่วยงานที่ล้าสมัย ส่วนคนที่ปฏิบัติงานอยู่แล้ว เมื่อไม่มีสิ่งจูงใจ ไม่มีแรงกระตุ้น ก็ท าให้ไม่มีความ
กระตือรือร้น และไม่ทุ่มเทในการท างานให้กับองค์การอย่างเต็มที่ ซึ่งการผลิตและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับข้อมูลข่าวสาร
ดังกล่าว ต้องขับเคลื่อนด้วยทัพยากรบุคคล เป็นส าคัญ ปัญหาด้านบุคลากรดังกล่าว จึงส่งผลต่อการ
ด าเนินการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์  

5.1.3 การศึกษาวิเคราะห์สภาพการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อการผลิตและเผยแพร่
ข้อมูลสารของกรมประชาสัมพันธ์ โดยศึกษาจากเอกสารแผนยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ (พ.ศ. 
2555 – 2559) ซึ่งจัดท าโดย ส านักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ 
เมื่อเดือนกรกฎาคม 2554 พบว่า ปัจจัยด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
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รวมทั้งปัจจัยด้านเทคโนโลยี ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน อีกทั้งความต้องการ
บริโภคข้อมูลข่าวสารของประชาชนที่มีความสนใจที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น รวมทั้งความเปลี่ยนแปลง
ของสภาพการณ์ภายนอกด้านต่างๆดังกล่าว ส่งผลต่อการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรม
ประชาสัมพันธ์ มีความท้าทาย จะต้องด าเนินการผลิตข้อมูลข่าวสารทั้งด้านเนื้อหา รูปแบบในการ
น าเสนอ และพัฒนาด้านช่องทางการเผยแพร่หรือสื่อ เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับ
ข่าวสารที่มีความหลากหลายดังกล่าว และเพ่ือให้สามารถแข่งขันกับสื่ออ่ืนๆที่มีอยู่มากมายในปัจจุบัน 
ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดการบริหารสมัยใหม่ที่ระบุว่า การปรับเปลี่ยนการด าเนินงานของ
องค์การ เพ่ือให้องค์การประสบความส าเร็จ มีปัจจัย ส าคัญ 5 ประการ ได้แก่ กลยุทธ์ (Strategy)  
สิ่งแวดล้อม(Environment) ซึ่งตัวแปรต่างๆในสิ่งแวดล้อมมักมีการเปลี่ยนแปลง ท าให้ส่งผลกระทบ
ต่อองค์การ ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรภายใน และตัวแปรภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม  
การเมือง วัตถุดิบ เป็นต้น และอีก 3 ปัจจัย คือ เทคโนโลยี(Technology) ขนาดขององค์การ
(Organization Size) และวงจรชีวิตขององค์การ(Organization Life Cycle) การศึกษาวิเคราะห์
สภาพการณ์ภายนอกของกรมประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ปัจจัยด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
วัฒนธรรม และด้านเทคโนโลยี จึงมีความจ าเป็นส าหรับการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในยุค
ความเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายของกรมประชาสัมพันธ์  และมีความสอดคล้องกับปัจจัยที่น าไปสู่
ความส าเร็จขององค์การตามแนวคิดหลักการบริหารสมัยใหม่ ที่ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อม
ภายนอก เพ่ือปรับเปลี่ยนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เกิดประสิทธิผล 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อศึกษาสภาพการณ์เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันที่ท้าทายต่อการด าเนินการผลิต
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ ตลอดจนเพ่ือศึกษาแนวทางการด าเนินงานเพ่ือ
ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ ที่ต้องปรับตัวเพ่ือให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลง ผลการศึกษาพบข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปสู่ การผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในยุคความ
เปลี่ยนแปลงที่ท้าทายของกรมประชาสัมพันธ์ อีกทั้งได้น ามาสู่ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับตัวของกรม
ประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 

5.2.1   ในด้านของการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ 
 จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ พบว่า กรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานด้านสื่อในสังกัด ควรปรับเปลี่ยน
การผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทาย โดยต้องค านึงถึง
ทั้งด้านความต้องการของประชาชน ผู้รับข้อมูลข่าสาร  โดยน าทฤษฎีและแนวคิด ได้แก่ ทฤษฎีการ
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สื่อสารที่ประกอบด้วย  ผู้ส่งสาร สาร ช่องทางการสื่อสาร และผู้รับสาร ซึ่งเป็นกระบวนการสื่อสาร ที่
กรมประชาสัมพันธ์จะต้องน ามาใช้ เ พ่ือให้การสื่อสารเกิดผลลัพธ์   รวมทั้งแนวคิดด้านการ
สื่อสารมวลชน และแนวคิดเรื่องคุณค่าของข่าวสาร ที่เน้นด้านเนื้อหาต้องเป็นเรื่องที่ผู้รับสารสนใจเป็น
เรื่องใกล้ตัว ต้องสดใหม่ เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รูปแบบต้องเร้าใจ และช่องทางการเผยแพร่เป็นอีก
ประเด็นที่ตอ้งน ามาพิจารณา รวมทั้งสภาพการณ์ภายนอกที่เปลี่ยนแปลง น ามาสู่ข้อเสนอแนะในทาง
ปฏิบัติ ดังนี้  

(1) กรมประชาสัมพันธ์ควรมีอิสระในการคัดเลือกเรียบเรียงเนื้อหาข่าวสาร 
ตามท่ีเห็นสมควร 

(2) กรมประชาสัมพันธ์ควรเพิ่มการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่มี 
เนื้อหาทั่วๆไปให้มากขึ้น นอกเหนือจากเนื้อหาที่เป็นนโยบายรัฐบาล หรือการด าเนินงานของ
หน่วยงานราชการ 

(3) เพ่ิมเนื้อหาหรือเหตุการณ์ เรื่องราวที่เกิดข้ึนในส่วนภูมิภาคให้มากขึ้น 
นอกเหนือ จากประเด็นหรือเหตุการณ์ในส่วนกลาง 

(4) เพ่ิมเนื้อหาประเด็นในเชิงเจาะลึก การเกาะติดประเด็นที่เกิดขึ้นอย่าง 
ต่อเนื่องเพ่ือดึงดูดความสนใจให้ติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์เพ่ิมมากข้ึน 

(5) เนื้อหาของข้อมูลข่าวสาร ควรเน้นความสดใหม่ ทันสมัย ทันเหตุการณ์  
เพ่ือ สร้างความสนใจให้มากข้ึน 

(6) ควรเพิ่มเนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน เป็นเรื่อง 
ใกล้ตัวและเกิดผลกระทบกับประชาชนที่รับข้อมูลข่าวสาร 

(7) ควรมีเนื้อหาที่หลากหลาย เพ่ือสร้างความสนใจจากกลุ่มประชาชนใน 
หลายๆกลุ่ม เพ่ือให้ครอบคลุมกลุ่มผู้รับข่าวสารให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 

(8) เพ่ิมรูปแบบในการน าเสนอด้านความบันเทิงสนุกสนาน เพ่ือให้มีสีสัน 
ดึงดูดความสนใจ 

(9) เพ่ิมความน่าสนใจโดยใช้รูปแบบใหม่ๆผ่านความคิดสร้างสรรค์และใช้ 
เทคโนโลยีใหม่ๆเช่น กราฟฟิค อินโฟกราฟฟิค ในการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้เกิดความ
แปลกใหม่และน่าสนใจมากข้ึน 

(10)  ควรพัฒนาสื่อที่มีอยู่ให้มีคุณภาพ มีความทันสมัยและก้าวทัน 
เทคโนโลยีจะต้องพิจารณาช่องทางการเผยแพร่โดยให้ความส าคัญมากขึ้น ต้องมีการวิเคราะห์ผู้บริโภค 
ประชาชนที่รับข้อมูลข่าวสาร ต้องพิจารณาว่ากลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มชื่นชอบที่จะรับข้อมูลข่าวสาร
จากช่องทางใด เช่น บางกลุ่มชอบฟังวิทยุกระจายเสียง บางกลุ่มชอบรับชมโทรทัศน์ บางกลุ่มชอบรับ
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ข้อมูลข่าวสารจากสื่อเอกสาร หรือจดหมายก็ยังสามารถใช้ได้ กรมประชาสัมพันธ์ควรพัฒนาการผลิต
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสมัยใหม่ให้มากขึ้นเพ่ือเพ่ิมช่องทางการเผยแพร่ เพ่ือขยายกลุ่ม
ประชาชนที่รับข้อมูลข่าสารจากกรมประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น เช่น สื่ออิน เตอร์เน็ต 
เว็บไซต์ ยูทูป ไลน์ เฟสบุ๊ค  

(11)  การผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในยุคท้าทายความเปลี่ยนแปลง   
กรมประชาสัมพันธ์ ควรศึกษาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกต่างๆ ได้แก่ ด้านการเมือง 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมวัฒนธรรม และด้านเทคโนโลยี  อย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ เพ่ือน ามาวาง
แผนการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมประสัมพันธ์ ให้ สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปให้มากที่สุด และส่งผลให้กรมประชาสัมพันธ์สามารถผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
  5.2.2  ในด้านการบริหารจัดการภายในองค์กรของกรมประชาสัมพันธ์  
   (1) การบริหารจัดการภายในองค์การ ของกรมประชาสัมพันธ์ ควรมีการ
ก าหนดให้กลยุทธ์เป็นตัวตั้ง ในการก าหนดทิศทางการพัฒนาองค์การ ซึ่งเป็นโอกาสดีส าหรับกรม
ประชาสัมพันธ์ ในการด าเนินการเพ่ือก าหนดแผนยุทธศาสตร์ใหม่ ให้มีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ปี  2560 – 2564 ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาเป็นเศรษฐกิจดิจิตอล และน าไอทีเข้า
มาใช้ในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีส าหรับกรมประชาสัมพันธ์ ในการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ใหม่ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว รองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 
เพ่ือปรับเปลี่ยนการท างานให้ก้าวทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ปรับเปลี่ยน
องค์การให้มีความทันสมัยเพ่ือดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาร่วมงาน พัฒนาบุคลากรที่มีอยู่โดยการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติคนรุ่นเก่าให้สามารถปฏิบัติงานรองรับความเปลี่ยนแปลง และสรรหาคนรุ่นใหม่
เข้ามาปฏิบัติงานทดแทน ปรับเปลี่ยนวิธีการท างาน โดยใช้หลักการท างานเป็นทีม เพ่ือให้เกิดความ
คล่องตัวในการท างาน และการด าเนินงานในเชิงรุก เช่น การปรับเปลี่ยนการผลิตและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี เช่น การใช้สื่อออนไลน์ การใช้ภาษาที่ง่ายๆในการสื่อสาร เพ่ือ
ดึงดูดผู้รับข่าวสารที่เป็นคนรุ่นใหม่    
   (2) นอกจากนี้  เพ่ือเป็นการรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต กรม
ประชาสัมพันธ์ อาจก าหนดให้มีการท าการศึกษาเพ่ือเป็นทางเลือก เพ่ือให้องค์การมีความคล่องตัวใน
การท างาน โดยการศึกษารูปแบบหน่วยงานของรัฐที่ให้บริการสาธารณะ ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือลดปัญหา
อุปสรรคของหน่วยงานระบบราชการ เพ่ือให้องค์การมีความคล่องตัวในการท างานในการผลิตและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มีความสามารถในการให้บริการผลิตสื่อเพ่ือเผยแพร่ให้กับหน่วยงานอ่ืนๆ 
เพ่ือให้สามารถหารายได้เลี้ยงตัวเอง สามารถจ้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาท างาน และ
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สามารถท างานในเชิงรุก ซึ่งรูปแบบของหน่วยงานที่ควรน ามาศึกษา ได้แก่ 1) องค์การมหาชน 2) 
หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ  (Service Delivery Unit : SDU) เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะส าหรับกรม
ประชาสัมพันธ์ ในการศึกษาวิจัยความเหมาะสมและความเป็นไปได้ เพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มี
ความท้าทายของกรมประชาสัมพันธ์ต่อไป  
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