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หัวข้อการค้นคว้าอิสระ การประชาสัมพันธ์เพ่ือการมีส่วนร่วมของ
สื่อมวลชนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสื่อสาร
เพ่ือการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ.2560 – 2564) 

ชื่อผู้เขียน นางสาวบุปผาวัลย์ ศิริสวัสดิ ์
ชื่อปริญญา วารสารศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร 

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัญฑรานุวงศ์ 
ปีการศึกษา 2560 

 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาเรื่อง “การประชาสัมพันธ์เพ่ือการมีส่วนร่วมของสื่อมวลชนในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564)” ผู้ศึกษาได้แบ่งการศึกษา
ออกเป็น 2 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 ด้านกระบวนการการประชาสัมพันธ์ของส านักงาน ป.ป.ช.  
เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมกับสื่อมวลชนในโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการ
ต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) และประเด็นที่ 2 ด้านปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม 
ของเครือข่ายสื่อมวลชนและความคิดเห็นของเครือข่ ายสื่อมวลชนที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ 
ของส านักงาน ป.ป.ช. ในโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้าน  
การทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บข้อมูล
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview) และจากข้อมูลเอกสาร (Documentary Research) 
โดยศึกษาจากกฤตภาค (Clipping News) 

ผลการศึกษาพบว่า ส านักงาน ป.ป.ช. มีกระบวนการการประชาสัมพันธ์ของส านักงาน 
ป.ป.ช. เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมกับสื่อมวลชนในโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การสื่อสาร
เพ่ือการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) การทบทวน โดย
ทบทวนจากสภาพปัญหา ทบทวนผลการวิจัยที่ผ่านมา ทบทวนนโยบายองค์กร ทบทวนยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง 2) การวางกลยุทธ์และจัดท าแผนปฏิบัติการ 3) การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  
และ 4) การตรวจสอบผลการปฏิบัติการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงาน 
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ในส่วนของปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสื่อมวลชนและความคิดเห็นของ
เครือข่ายสื่อมวลชนที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ของส านักงาน ป.ป.ช. ในโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมี
ส่วนร่วมของเครือข่ายสื่อมวลชน มีอยู่ 3 ด้าน คือ 1) ปัจจัยด้านนโยบายของสื่อ 2) ปัจจัยด้านคุณค่า
ของข่าว และ 3) ปัจจัยด้านความสะดวกสบายในการท างานของสื่อ ส าหรับความคิดเห็นต่อเจ้าหน้าที่
ส านักงาน ป.ป.ช. และความคิดเห็นต่อการจัดโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การสื่อสาร
เพ่ือการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) พบว่า สื่อมวลชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นตรงกันว่า 
เจ้าหน้าที่ส านักงาน ป.ป.ช. ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตรงด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์ และตั้งแต่ระดับผู้บริหารไป
จนถึงระดับปฏิบัติการ กล่าวคือ ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์เชี่ยวชาญ และ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ มีการปฏิบัติหน้าที่ด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี ส่วนความคิด
เห็นต่อการจัดโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 
2560 – 2564) พบว่า การจัดโครงการ/กิจกรรม ของส านักงาน ป.ป.ช. เป็นเพียงการจัดงานตามวาระ
โอกาส และเพ่ือประชาสัมพันธ์เท่านั้น แต่ไม่ได้จัดงานหรือจัดกิจกรรมเพ่ือให้เกิดผลกับประชาชน
อย่างแท้จริง 

ส านักงาน ป.ป.ช. มีความพยายามในการประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อนกระบวนการต่าง ๆ 
เพ่ือต้องการให้เกิดการมีส่วนร่วมของสื่อมวลชน แต่ในอีกแง่มุมหนึ่ง คือ สื่อมวลชนมองว่าการจัด
กิจกรรมดังกล่าว ควรมีเนื้อหาหรือประเด็นที่น่าสนใจมากกว่าการจัดงานที่สวยหรู หรือมากกว่างานที่
จัดเพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้แก่องค์กร แต่การจัดงานควรมีการวางแนวทาง หรือน าเสนอ
ประเด็นที่น่าสนใจ เช่น การน าเสนอเชิงสถิติข้อมูลเกี่ยวกับการท างานของส านักงาน ป.ป.ช. มากกว่า
การน าเสนอเรื่องการรณรงค์แบบเชิงบวก หรือน าเสนอในเชิงบวกควบคู่ไปกับการน าเสนอสถิติข้อมูล
เชิงลบไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบและเห็นภาพได้ชัดเจน 

 
ค าส าคัญ: กระบวนการการประชาสัมพันธ์, ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม, ความคิดเห็นของเครือข่าย

สื่อมวลชน, การมีส่วนร่วมของสื่อมวลชน 
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 ABSTRACT 
 

This is a study of the topic “ Public Relations for the Mass Media’ s 
Involvement to Drive Communication for Anti-Corruption (Year 2017-2021)”. The study 
is divided into two parts:  1)  the public relations process of the NACC to engage the 
mass media with the project/activity under the anti-corruption communication strategy 
( year 2017- 2021)  and 2)  the factors that influence the mass media network's 
participation and the mass media network's opinion on the NACC’ s public relation’ s 
project/activity under the anti-corruption communication strategy (year 2017-2021) by 
using qualitative research to collect data from in- depth interviews and from 
documentary research by studying the clipping news. 

A study found that NACC has a public relations process from NACC itself 
to engage the mass media with the project/ activity under the anti- corruption 
communication strategy (year 2017-2021) under 4 steps: 1) Review any existing issues, 
past research results, the corporate policy, and any related strategies 2)  Create a 
strategy and an action plan 3)  Implement the action plan and 4)  Monitor, evaluate, 
and report the performance. 

Factors influencing the mass media network's participation and the mass 
media network's opinion on the NACC’ s public relation’ s project/ activity under the 
anti- corruption communication strategy ( year 2017- 2021)  comes in three different 
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factors, which are: 1) factor from the media's policy 2) factor from the quality of news 
and 3)  factor from the convenience level of the media.  As for the opinions towards 
the NACC officers and opinions towards the project/activity under the anti-corruption 
communication strategy (year 2017-2021), a study reveals that the majority of the mass 
media can agree that the NACC officers who are directly responsible for the media 
relations from the executive level to the operational level, or in other words, the 
Director of Public Relations, the Public Relations Specialists, and the Public Relations 
Executives have all shown outstanding performance in their area of public relations. 
On the other hand, the mass media network's opinion on the NACC’s public relation’s 
project/ activity under the anti- corruption communication strategy ( year 2017-2021) 
was said that the events and activities organized under NACC were just opportunities 
to promote themselves, but not activities that will truly impact people. 

NACC has tried to promote and drive ways to get involved with the mass 
media.  On the other hand, the mass media suggest that the activities should have 
more interesting topics rather than just hosting an extravagant event or merely 
something more than just to create an image for the organization.  Also, the events 
should be well planned or presented with interesting issues such as presentations 
showing statistics and information on how the NACC organization works rather than 
presenting only positive campaigns.  In regards to the positive campaigns, they could 
also present negative statistics simultaneously so that the results can be compared 
and visualized clearly. 

 
Keywords: Public Relations Process, Factors Affecting Participation, Mass Media/Media 

Network’s Opinions, Mass Media’s Involvement 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การค้นคว้าอิสระเรื่อง “การประชาสัมพันธ์เพ่ือการมีส่วนร่วมของสื่อมวลชนในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564)” เล่มนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
จากค าแนะน า การเอาใจใส่ การช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกในทุกเรื่องจาก ดร. โมไนยพล  
รณเวช ประธานกรรมการสอบค้นคว้าอิสระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัญฑรานุวงศ์ กรรมการ
และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนา ธูปแก้ว กรรมการสอบการ
ค้นคว้าอิสระ ท าให้การค้นคว้าอิสระเล่มนี้เกิดความสมบูรณ์สูงสุด 

ขอขอบพระคุณ คุณพ่ออนันต์  คุณแม่ประจักษ์  ศิริสวัสดิ์  รวมถึงผู้มีพระคุณ  
ท่านยงยุทธ มะลิทอง ที่ให้การสนับสนุน ผลักดัน ให้ค าแนะน า ให้ความช่วยเหลือ และให้ก าลังใจ
ตลอดมา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านทั้งสามจะภูมิใจในความส าเร็จครั้งนี้ ขอบคุณพ่ีน้องส านักงาน ป.ป.ช. 
พ่ีน้องฝั่งบางปะกอก พ่ีน้องโพนสวรรค์ รวมถึงเพ่ือน ๆ MCM 17 โดยเฉพาะกลุ่มหลังห้องฝั่งซ้าย  
ที่คอยให้ค าปรึกษา ให้ก าลังใจ ช่วยเหลือกันและกัน ตั้งแต่เริ่มเรียนจนถึงวันที่การค้นคว้าอิสระนี้
ส าเร็จ 

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณพ่ีน้องส านักประชาสัมพันธ์ ส านักงาน ป.ป.ช. และพ่ีน้อง
สื่อมวลชนทุกท่าน ที่เสียสละเวลาอันมีค่า ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส าหรับการค้นคว้าอิสระใน
ครั้งนี้ ผู้ศึกษาซาบซึ้งในความกรุณาเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนขอขอบคุณทุก ๆ ท่านทั้งที่กล่าวนาม และ
ไม่ได้กล่าวนามในที่นี้ ที่คอยช่วยเหลือ สนับสนุน และเป็นก าลังใจให้ผู้ศึกษาด้วยดีมาตลอด จนการ
ค้นคว้าอิสระส าเร็จได้ด้วยดี 

 
 
 
                                                      นางสาวบุปผาวัลย์ ศิริสวัสดิ ์
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
ที่ผ่านมา ปัญหาการทุจริตฝังรากลึกแทรกซึมอยู่ในทุกพ้ืนที่ และสร้างความเสียหายต่อ

ระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยมายาวนาน ซึ่งค่านิยมของคนเป็นเหตุของปัญหา คนขาดจิตส านึกที่
ถูกต้อง จะเห็นได้จากในกลุ่มนักการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติกรรมทุจริตเพราะขาดจริยธรรม 
ขาดกลไกการเฝ้าระวังและการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ ในกลุ่มภาคธุรกิจบางส่วนยังมีการติด
สินบนเพ่ือความสะดวกในการด าเนินธุรกิจ ภาคประชาชนยังขาดการส่งเสริมในการเข้ามามีบทบาท
การเฝ้าระวัง การตรวจสอบการทุจริตอย่างจริงจัง และการน าเสนอข้อมูลของสื่อมวลชนยังไม่มุ่งไปใน
ทิศทางที่สร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับคนในสังคม การบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระท าการทุจริตมี
กรอบระยะเวลาที่ยาวนานกว่าจะเห็นบทลงโทษ 

ปัญหาดังกล่าว มีแนวโน้มที่จะเกิดความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งจะเห็นได้จากการจัด
อันดับและการรายงานดัชนีการรับรู้การทุจริต จากองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International) ซึ่งในแต่ละปีประเทศไทยมีคะแนนไม่ถึงครึ่งของคะแนนเต็ม เห็นได้จากสถิติของ
ประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2538 – 2559 และผลการส ารวจในปีล่าสุดคือ ปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทย
ได้ค่าคะแนนอยู่ที่ 37 คะแนน มีคะแนนที่ต่ ากว่าครึ่ง ซึ่งตัวชี้วัดนี้สะท้อนให้เห็นถึงการแก้ไขปัญหา
การทุจริตในประเทศไทยยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร แม้ว่าจะมีการพยายามพัฒนามาตรการต่าง ๆ 
ในการป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด 

 

 
ภาพที่ 1.1 อินโฟกราฟิก “ดัชนีการรับรู้การทุจริต ปี พ.ศ. 2560”, โดย ส านักงาน ป.ป.ช., 2561 
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ส านักงาน ป.ป.ช. ในฐานะมีหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่องนั้น จึงได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  
(พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เพ่ือให้ส่วนราชการ
ต่าง ๆ สามารถน าไปใช้ประกอบ ในการท าค าของบประมาณในเรื่องเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการ
ทุจริตให้ทันปีถัดไป อันเป็นการใช้งบประมาณที่รองรับกับยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 ซึ่งใน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 มีวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” มียุทธศาสตร์ 6 ด้าน การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ได้ถูกก าหนดให้มีบทบาทในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 ดังนี้ ยุทธศาสตร์
ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย 

ประกอบกับมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการโฆษกการประชาสัมพันธ์และการบริหารการ
สื่อสารของส านักงาน ป.ป.ช. ครั้งที่ 1-1/2559 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 เห็นชอบให้ส านักประชาสัมพันธ์
ด าเนินการปรับปรุงยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือต่อต้านการทุจริตของส านักงาน ป.ป.ช. ใหม่ให้สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.  2560 - 2564) 
เพ่ือให้มีกรอบทิศทางและแผนในการด าเนินงาน และเกิดบูรณาการกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อน
งานสื่อสารเพ่ือรณรงค์การป้องกันและปรามปรามการทุจริตไปในทิศทางเดียวกัน ให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง เพ่ือสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตในวงกว้าง อันเป็นการปลุกกระแส
สังคม ให้ตระหนักถึงภัยร้ายของการทุจริตและร่วมเป็นเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งเพ่ือ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส านักงาน ป.ป.ช. และให้สังคมเกิดความเชื่อมมั่นใน
กระบวนการการท างานป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีความมุ่งหวังที่จะท าให้แผนนี้ เป็น
เสมือนกุญแจน าไปสู่หนทางการเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ที่เป็นรูปธรรม และสร้างพลังการขับเคลื่อนงานสื่อสารไปสู่สาธารณชน ซึ่งยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือ
การต่อต้านการทุจริตนี้ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการงานสื่อสารสร้าง
สังคมไม่ทนต่อการทุจริต , ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างพลังเครือข่ายงานสื่อสารร่วมต้ านการทุจริต , 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารการสื่อสาร และยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างภาพลักษณ์ของ
ส านักงาน ป.ป.ช.  ซึ่ ง โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต  
(พ.ศ. 2560 – 2564)  
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ส านักงาน ป.ป.ช. เป็นองค์กรที่มีหลักการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมต่อทุก
ฝ่ายและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดย
บทบาทอ านาจหน้าที่ในภารกิจหลัก 3 ด้าน คือ การปราบปรามการทุจริต การป้องกันการทุจริต และ
การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินแล้ว ยังมีภารกิจอ่ืนที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนเติมเต็มภารกิจหลักให้
เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนั่นก็คือ งานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เนื่องจากในปัจจุบันนี้การประชาสัมพันธ์มีความส าคัญและมีความจ าเป็นอย่าง
มากกับทุกองค์กร ทุกหน่วยงาน เพราะการที่ประชาชนจะเกิดความเลื่อมใสศรัทธาและเข้ามามีส่วน
ร่วมสนับสนุนการด าเนินงานกับหน่วยงานนั้น ๆ จะต้องอาศัยการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ข้อมูล  
ที่ถูกต้องสร้างความรู้ความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ ส านักประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงาน ป.ป.ช. และมีบทบาท
หน้าที่หลักในการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ และการเผยแพร่ผลการด าเนินงานต่าง  ๆ ของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ของส านักงาน ป.ป.ช. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างเสริมทัศนคติ ค่านิยม
ในความซื่อสัตย์สุจริต และการเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้ง
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลิตสื่อในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การสร้างจิตส านึกและ
ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตไปสู่สาธารณชนได้รับทราบ อันน ามาสู่ความร่วมมือเป็นเครือข่ายในการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

ที่ผ่านมา ส านักประชาสัมพันธ์อาศัย “สื่อมวลชน” เป็นสื่อกลางและเป็นกระบอกเสียง
ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของส านักงาน ป.ป.ช. ต่อสาธารณะเพ่ือให้สังคมมีความตื่นตัวที่ไม่ทน  
ต่อการทุจริตอย่างต่อเนื่องในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การแถลงข่าวของผู้บริหาร การแถลงข่าวคดี
ภายหลังที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ การแถลงผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน หรือ 1 ปี หรือ
มาตรการการป้องกันการทุจริต การจัดท าเอกสารข่าวแจก (Press Release) เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน
สาขาต่าง ๆ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ส านักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th จัดให้มีห้องรับรอง
สื่อมวลชนเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนทุกสาขาในการมารายงานข่าวที่ส านักงาน ป.ป.ช. 
การเชิญสื่อมวลชนมาท าข่าวของส านักงาน ป.ป.ช. เมื่อมีการจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ  
เพ่ือรณรงค์ต่อต้านการทุจริต การจัดสื่อสัญจรเพ่ือน าสื่อมวลชนไปศึกษาดูงานในการด าเนินงานของ
ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด ในระดับพ้ืนที่ และน าไปขยายผลเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป  
อ านวยความสะดวกกับสื่อมวลชนที่ประสานงานมายังส านักประชาสัมพันธ์ เพ่ือขอสัมภาษณ์กรรมการ 
ป.ป.ช. และผู้บริหารส านักงาน ป.ป.ช. ในเบื้องต้น 

เมื่อพิจารณาสถิติการลงข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์หรือการออกข่าวทางสถานีโทรทัศน์
ของสื่อมวลชนพบว่าข่าวส่วนใหญ่เป็นข่าวตามกระแสความสนใจของสังคมที่เกี่ยวกับคดีทุจริต
มากกว่าข่าวที่ส านักงาน ป.ป.ช. ได้มีการเชิญสื่อมวลชนมาท า ผู้ศึกษาจึงได้สนใจที่จะศึกษาถึง  
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“การประชาสัมพันธ์เพ่ือการมีส่วนร่วมของสื่อมวลชนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการ
ต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564)” เพ่ือน ามาพัฒนาและปรับปรุงแนวทางยุทธศาสตร์การ
สื่อสารขององค์กร และสามารถน ามาเป็นแนวทางให้กับองค์กรอื่นได้ต่อไป 

 
1.2 ปัญหาน าวิจัย 
 

1. กระบวนการการประชาสัมพันธ์ของส านักงาน ป.ป.ช. เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม  
กับสื่อมวลชนในโครงการต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต  
(พ.ศ. 2560 – 2564) เป็นอย่างไร 

2. ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสื่อมวลชนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็นอย่างไร 

3. ความคิดเห็นของเครือข่ายสื่อมวลชนที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ของส านักงาน ป.ป.ช. 
ใ น โ ค ร ง ก า ร ต่ า ง  ๆ  ต า ม แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร สื่ อ ส า ร เ พ่ื อ ก า ร ต่ อ ต้ า น ก า ร ทุ จ ริ ต  
(พ.ศ. 2560 – 2564) เป็นอย่างไร 

 
1.3 วัตถุประสงค์น าวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษากระบวนการการประชาสัมพันธ์ของส านักงาน ป.ป.ช. เพ่ือสร้างการมีส่วน
ร่วมกับสื่อมวลชนในโครงการต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต  
(พ.ศ. 2560 – 2564) 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสื่อมวลชนในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) 

3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของเครือข่ายสื่อมวลชนที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ของ
ส านักงาน ป.ป.ช. ในโครงการต่าง ๆ ตามแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต  
(พ.ศ. 2560 – 2564) 

 
1.4 ขอบเขตการวิจัย 
 

การศึกษาเรื่องการประชาสัมพันธ์เพ่ือการมีส่วนร่วมของสื่อมวลชนในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้ก าหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 

 

Ref. code: 25605907011430GNQ



5 

1. ศึกษากระบวนการการประชาสัมพันธ์ของส านักงาน ป.ป.ช. ภายใต้แผนยุทธศาสตร์
การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์และศึกษาข้อมูลทาง
เอกสารจากส านักประชาสัมพันธ์ ส านักงาน ป.ป.ช. 

2. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสื่อมวลชนในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) ในครั้งนี้ต้องการศึกษาเฉพาะ
เครือข่ายสื่อมวลชนที่อยู่ส่วนกลางและมีปฏิสัมพันธ์กับส านักงาน ป.ป.ช. เป็นประจ า 

3. ศึกษาความคิดเห็นของเครือข่ายสื่อมวลชนมีต่อการประชาสัมพันธ์ของส านักงาน 
ป.ป.ช .  ในโครงการต่าง  ๆ ตามแผนยุทธศาสตร์การสื่ อสารเ พ่ือการต่อต้ านการทุจ ริ ต  
(พ.ศ. 2560 – 2564) ในครั้งนี้ต้องการศึกษาเฉพาะความคิดเห็นของสื่อมวลชนในส่วนกลางที่ประจ า
อยู่ที่ส านักงาน ป.ป.ช. โดยจะวัดจากโครงการ/กิจกรรม ที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม 2560  
ถึงเดือนมีนาคม 2561 

 
1.5 นิยามศัพท ์
 

1.5.1 กระบวนการการประชาสัมพันธ์ หมายถึง ขั้นตอนการด าเนินงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์ของส านักงาน ป.ป.ช. ตามแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต  
(พ.ศ. 2560 – 2564) ที่มีแผนการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสนับสนุนงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของส านักงาน ป.ป.ช. ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้  

1.5.1.1 การทบทวน โดยทบทวนจากสภาพปัญหา ทบทวนผลการวิจัยที่ผ่านมา 
ทบทวนนโยบายองค์กร ทบทวนยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 

1.5.1.2 วางกลยุทธ์และจัดท าแผนปฏิบัติการ ด้านการประชาสัมพันธ์ 
1.5.1.3 การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
1.5.1.4 การตรวจสอบผลการปฏิบัติการ ประเมินผล และรายงานผล 

1.5.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม หมายถึง สิ่งที่ท าให้สื่อมวลชนน าเสนอข้อมูล
ข่าวสารและสนับสนุนพ้ืนที่ข่าวของส านักงาน ป.ป.ช. และน าไปสู่การเผยแพร่และต่อยอดเองของ
สื่อมวลชนในการน าเสนอข่าวสารต่อสาธารณชนในช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เพ่ือเป็นพันธมิตรในการ
ท างานในรูปแบบต่าง ๆ กับส านักงาน ป.ป.ช. เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้หมดสิ้นใน
สังคมไทย ปัจจัยในที่นี้หมายถึง ปัจจัยด้านนโยบายของสื่อ ปัจจัยด้านคุณค่าของข่าว และปัจจัยด้าน
ความสะดวกสบายในการน าเสนอข่าว 

Ref. code: 25605907011430GNQ



6 

1.5.3 ความคิดเห็นของเครือข่ายสื่อมวลชน หมายถึง การแสดงความคิดเห็นของ
สื่อมวลชนส่วนกลางที่ประจ าอยู่ส านักงาน ป.ป.ช. ทุกประเภทสื่อ ที่มีต่อการปฏิบัติงานด้าน
ประชาสัมพันธ์ของส านักงาน ป.ป.ช. คือ ด้านการท างานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์ และด้านการจัดโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้าน
การทุจริต 

1.5.4 การมีส่วนร่วมของสื่อมวลชน หมายถึง การน าเสนอข้อมูลข่าวสารของ
ส านักงาน ป.ป.ช. เกี่ยวกับการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อการ
ต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) และสนับสนุนพื้นที่ข่าวของส านักงาน ป.ป.ช. และน าไปสู่การ
เผยแพร่และต่อยอดเองของสื่อมวลชน ในการน าเสนอข่าวสารต่อสาธารณชนในช่องทางการสื่อสาร
ต่าง ๆ เพ่ือเป็นพันธมิตรในการท างานในรูปแบบต่าง  ๆ กับส านักงาน ป.ป.ช. เพ่ือป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตให้หมดสิ้นในสังคมไทย 

 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

เป็นแนวทางในการก าหนดกรอบ ทิศทาง และกระบวนการการประชาสัมพันธ์ของ
ส านักงาน ป.ป.ช. เพ่ือน าไปสู่การสร้างการมีส่วนร่วมกับสื่อมวลชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกเหนือจากนั้นยังสามารถน าความคิดเห็นและปัจจัยต่าง ๆ ของเครือข่ายสื่อมวลชนที่มีต่อการ
ประชาสัมพันธ์ของส านักงาน ป.ป.ช. ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต 
(พ.ศ. 2560 – 2564) มาปรับใช้ในการด าเนินงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของส านักงาน ป.ป.ช. 
ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฏี และงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการศึกษาเรื่องการประชาสัมพันธ์เพ่ือการมีส่วนร่วมของสื่อมวลชนในการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) ผู้ศึกษาจะยึดแนวคิด ทฤษฏี 
และงานวิจัยมาเป็นหลักเกณฑ์พ้ืนฐานเพื่อการศึกษาดังนี้ 

 
1. แนวคิดเก่ียวกับการประชาสัมพันธ์ 
2. แนวคิดเก่ียวกับเครือข่าย 
3. ทฤษฎีการรณรงค์ (Campaign Theory) 
4. แนวคิดเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริต 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
6. กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ 
 

2.1.1 การประชาสัมพันธ์ 
พัชนี เชยจรรยา , เมตตา วิวัฒนานุกูล และถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์.  (2538)  

ได้อธิบายไว้ว่า การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) หมายถึง การด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนกับหน่วยงานหรือกลุ่มบุคคล 

การประชาสัมพันธ์ เป็นการใช้ความพยายามในการโน้มน้าวจูงใจประชาชนให้
เกิดภาพลักษณ์ (image) ที่ดีมีความเชื่อถือและสนับสนุนหน่วยงาน 

การด าเนินงานประชาสัมพันธ์นั้น มีเป้าหมายที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
1. เพ่ือชี้แจงให้ข้อมูลข่าวสารต่อประชาชนเป้าหมาย 
2. เพ่ือโน้มน้าวใจให้เกิดหรือเปลี่ยนแปลงทัศนคติ หรือพฤติกรรม 
3. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับประชาชน 
พัชนี เชยจรรยา และคณะ (2538) อ้างถึง (Cutlip and Center) ได้อธิบาย

ขอบเขตของงานประชาสัมพันธ์ เพ่ือเพ่ิมความเข้าใจในความหมายของการประชาสัมพันธ์ไว้อีกทัศนะ
หนึ่ง กล่าวคือ การประชาสัมพันธ์หมายรวมถึงการด าเนินงานในด้านการประเมินทัศนคติของ
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ประชาชนเป้าหมาย เผยแพร่อธิบายให้ประชาชนเป้าหมายได้ทราบเกี่ยวกับนโยบาย การด าเนินงาน
ของหน่วยงานและเสนอโครงการหรือแผน เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีและการยอมรับจากประชาชน 

พ. บัวเพียร (2545) ได้อธิบายว่า บทบาทความส าคัญของการประชาสัมพันธ์ใน
สังคมปัจจุบัน มีส่วนท าให้การประชาสัมพันธ์เจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เพราะมีสาเหตุ
หลาย ๆ ประการ ช่วยส่งเสริมเอ้ืออ านวยให้การประชาสัมพันธ์ทวีบทบาทส าคัญมากยิ่งขึ้น อาทิ การ
เกิดช่องว่างแห่งการสื่อสารในสังคม จ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นในสังคม การมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม รัฐบาลมีภารกิจเพ่ิมมากขึ้นกว่าเดิม พัฒนาการของเครื่องมือสื่อสารเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
มาตรฐานใหม่ทางด้านจริยธรรม อิทธิพลของผู้บริโภคและบทบาทการพิทักษ์คุ้มครองผู้บริโภค 
วิทยาการด้านการประชาสัมพันธ์เจริญก้าวหน้าขึ้น สมาคมวิชาชีพทางด้านการประชาสัมพันธ์ และ
การยอมรับของหน่วยงานองค์การและสถาบันต่าง ๆ 

สาเหตุที่ กล่ าวข้ า งต้นนั้ นถือว่ า เป็นบทบาทที่ ส าคัญของงานด้ านการ
ประชาสัมพันธ์ที่จะต้องมีการเพ่ิมศักยภาพและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนเรื่อย ๆ ในปัจจุบัน
ทุกองค์กรหรือหน่วยงาน ต้องขับเคลื่อนงานด้านประชาสัมพันธ์ไปพร้อม ๆ กับงานด้านอ่ืนขององค์กร 
เพ่ือให้ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้และเข้าใจในสิ่งที่องค์กรหรือหน่วยงานนั้นได้ด าเนินการ  
ในแต่ละข้ันตอนของการท างาน 

สมควร กวียะ (2540) กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) คือการ
สื่อสารขององค์กรเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับประชาชน โดยการเสนอข่าวสาร การสร้างกิจกรรมให้เป็น
ข่าวสาร การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม หรือการแสดงความปรารถนาดีต่อประชาชน ในฐานะที่
เป็นผู้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และเกื้อกูลผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน ความสัมพันธ์ในลักษณะนี้  
จะน าไปสู่ทัศนคติในเชิงบวกหรือภาพพจน์ที่น่านิยมขององค์กร และไปสู่พฤติกรรมร่วมที่มีคุณค่า 
ต่อสังคม 

วงหทัย ตันชีวะวงศ์ (2559) ได้กล่าวถึง การปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์
ของผู้ที่รับผิดชอบว่า ความรับผิดชอบของนักสื่อสารองค์กรหรือนักประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 2 
ลักษณะคือ 

ผู้ปฏิบัติงานสื่อสาร (Communication Technician) หมายถึง งานที่นัก
สื่อสารจะต้องลงมือกระท าด้วยตนเอง เน้นการปฏิบัติ เช่น 

1. งานเขียน (Writing Communication / Editing and / rewriting for 
grammar and spelling) 

2 .  ง า น ผ ลิ ต สื่ อ  ( Brochure or pamphlets producing /  doing 
photography / graphics) 
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3. ประสานงานกับสื่อมวลชน (Mass media coordination) งานเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร (Disseminator of message) 

4. ปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงานองค์การเชิงกลยุทธ์ (Working 
according to corporate strategic planning) 

5. การตรวจสอบสถานการณ์ (Environmental scanning) 
6. ประเมินผลแคมเปญการสื่อสารองค์กรที่ได้ด าเนินการ (Communication 

program evaluation) 
ผู้บริหารการสื่อสาร (Communication Manager) หมายถึง  

1. งานที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ เป็นงานด้านการวางแผนการคิดกลยุทธ์
และนโยบายในการสื่อสารองค์กร ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบได้ถึงความส าเร็จและความล้มเหลว 

2. เป็นการตัดสินใจเพ่ือผลในระยะยาว (External–oriented long-term 
decisions) มากกว่า แก้ปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เป็นงานในระยะสั้น (Short-term, technical 
problems) 

3. งานในส่วนบริหารจึงเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาการสื่อสารในทุกระดับ 
4. การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ การให้ข้อมูล ข้อแนะน า และ

ค าปรึกษาผู้บริหารระดับสูง 
5. การควบคุมประเมินผลงานการสื่อสารองค์กรตามระยะเวลาของงานต่าง ๆ 
6. จัดสรรงบประมาณการสื่อสาร 

จะเห็นได้ว่าการประชาสัมพันธ์มีความหมายที่ชัดเจนในเรื่องของการสื่อสารทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งการสื่อสารเหล่านั้นมีเป้าหมายคือ ต้องการให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน
กับสิ่งที่ผู้ส่งสารได้พยายามกระท าให้ผู้รับสารเข้าใจและตามวัตถุประสงค์ที่ผู้ส่งสารวางไว้ รวมทั้งได้มี
การแยกประเภทของผู้รับผิดชอบงานด้านการประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจนคือ ด้านนโยบายหรือบริหาร 
กับด้านลงมือปฏิบัติ 

กัธและมาร์ช  (Guth&Marsh, 2003)  กล่ าวว่ า  กระบวนการด า เนินงาน
ประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วยงาน 4 ขั้นตอน คือ การวิจัย (research) การวางแผน (planning) การ
สื่อสาร (communication) และการประเมินผล (evaluation) ซึ่งจะต้องมองทั้ง 4 ขั้นตอน ใน
ลักษณะต่อเนื่องเกี่ยวพันและส่งเสริมซึ่งกันและกัน เช่น การวิจัยอาจจะต้องท าในขั้นตอนการ
ประเมินผลเพื่อวัดผลของงาน และการประเมินผลจะถูกน าไปใช้ในขั้นของการวางแผน เป็นต้น เพราะ
การด าเนินงานประชาสัมพันธ์จะต้องปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมด้าน
ต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา 
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พรทิพย์ พิมลสินธุ์ (2539) กล่าวว่า กระบวนการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์มี
ขั้นตอนที่ควรพิจารณาดังนี้ 

1. การวิจัย (research) จุดเริ่มต้นของงานการประชาสัมพันธ์ คือ การรวบรวม
ข้อมูลและข้อเท็จจริงที่มีอยู่เกี่ยวกับหน่วยงานนั้น เพ่ือน ามาก าหนดทิศทางในการด าเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ การรวบรวมข้อมูลดังกล่าวต้องกระท าด้วยวิธีที่จะได้ข้อเท็จจริงที่มีความเที่ยงตรงและ
เชื่อถือได้ การวิจัยจึงเป็นการใช้วิธีทางด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าจะสามารถน ามาซึ่งข้อมูล
ดังกล่าวได้ดีที่สุด 

2. การวางแผน (planning) การวางแผนการประชาสัมพันธ์ หมายถึง การ
ก าหนดวิธีการปฏิบัติ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานประชาสัมพันธ์และเพ่ือให้การด าเนินงาน
นั้น มีความสอดคล้องต่อเนื่องกันเพ่ือบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยแผนการประชาสัมพันธ์นั้นจะต้อง
ระบุกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งก าหนดเวลาและรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เหมาะสม เช่น การก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย การก าหนดกลยุทธ์หรือกลวิธี รวมทั้งผู้รับผิดชอบในกิจกรรมนั้น ๆ เป็นต้น 

3. การสื่อสาร (communication) การสื่อสารในงานประชาสัมพันธ์จะ
หมายถึง การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันหรือองค์กรกับกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการให้ข่าวสาร 
สาระความรู้ ความเข้าใจ ความบันเทิงและเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับสถาบันหรือองค์กร จะส่งข่าวสาร
ต่าง ๆ ผ่านสื่อไปยังกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้การสื่อสารยังรวมถึงการรับฟังความคิดเห็นหรือปฏิกิริยา
สะท้อนกลับจากกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อข่าวสารนั้น ๆ กลับมายังสถาบันหรือองค์กรอีกด้วย 

4. การประเมินผล (evaluation) เป็นการตรวจสอบและตัดสินคุณค่าว่าการ
ประชาสัมพันธ์ ที่ได้ด าเนินการไปแล้วในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ได้รับความสนใจหรือความส าเร็จมากน้อย
เพียงใด ได้ประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์หรือไม่อย่างไร 

2.1.2 แนวคิดทฤษฏีกระบวนการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ R A C E 
กระบวนการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ คือการล าดับขั้นตอนการท างาน

ประชาสัมพันธ์ ให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ซึ่ง Cutlip and Center ได้
ก าหนดว่า กระบวนการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 4 กระบวนการย่อยที่ด าเนินการ
อย่างสอดคล้องต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน ได้แก่ การวิจัยเพ่ือการประชาสัมพันธ์ การวางแผนกลยุทธ์
เพ่ือการประชาสัมพันธ์ การบริหารแผนและปฏิบัติงานตามแผน และการประเมินผลการด าเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ 

2.1.3 สื่อมวลชนสัมพันธ (media relations) 
วิรัช ลภิรัตนกุล (2546) กล่าวว่า สื่อมวลชนสัมพันธ์  (media relations) 

หมายถึง วิธีการอย่างหนึ่งของงานประชาสัมพันธ์ ที่มุ่งจะอาศัยสื่อมวลชนเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่
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หรือ กระจายข่าวสารขององค์การสถาบันไปสู่ประชาชน โดยที่องค์การสถาบันไม่ต้องจ่ายเงินค่าเวลา
หรือซื้อเนื้อที่ของสื่อมวลชนเหล่านั้น  

นโยบายการก าหนดแนวทางการสื่อสารที่จะก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ เนื้อหา
ข่าวสารที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อการน าเสนอข้อความ ให้เป็นไปในทางลบ ซึ่งการวางนโยบายด้านสื่อ
นั้นมีระดับข้ันตอนอยู่ด้วยกัน 2 ระดับ 

วัตถุประสงค์การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบรรดาสื่อมวลชนต่าง ๆ เช่น นักข่าว 
นักหนังสือพิมพ์ เป็นต้น สถาบันย่อมจะต้องพ่ึงพาบรรดาสื่อมวลชนเหล่านี้ เพ่ือเป็นสื่อในการเผยแพร่
ข่าวสารขององค์การไปสู่ประชาชน ในขอบเขตที่กว้างขวาง ฉะนั้นในการน าเสนอข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ 
ที่ถูกต้องไปสู่ประชาชน สื่อมวลชนเป็นเครื่องมือหรือสื่อท่ีสามารถเข้าถึงประชาชนได้ดี 

2.1.4 การสร้างสื่อมวลชนสัมพันธ์ (Press Relations) สื่อมวลชนสัมพันธ์คืองานที่
สร้างความสัมพันธ์กับบุคคลในวงการหนังสือพิมพ์นับตั้งแต่บรรณาธิการนักวิจารณ์ นักข่าว นักเขียน
นักจัดรายการ ตลอดจน ช่างภาพ เพราะงานประชาสัมพันธ์ต้องอาศัยสื่อมวลชนช่วยเน้นสื่อเผยแพร่
ข่าวสารข้อเท็จจริงไปสู่ประชาชนผู้รับข่าวสาร เมื่อสื่อมวลชนติดต่อขอรายละเอียดและข่าวสารก็ควร
ให้ความสะดวกต่าง ๆ 

สื่อมวลชน สื่อที่ถ่ายทอดข้อมูล ขาวสารไปยังมวลชนมหาศาล ประกอบด้วยสื่อ
หนังสือพิมพ วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร นิตยสาร วารสาร และสื่อสมัยใหม ผลของการสื่อสารมีอิทธิพล/ 
ผลกระทบตอผูรับสารเปนอยางมาก 

ส่ือมวลชนสัมพันธ์ เป็นวิธีการอย่างหนึ่งของการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ที่
มุ่งหวังอาศัยสื่อมวลชนเป็นสื่อกลางใน การเผยแพร่หรือกระจายข่าวสารขององค์กรสถาบัน/ไปสู่
ประชาชนโดยที่สถาบันไม่ต้องจ่ายเงินค่าเวลาสื่อมวลชน และนักประชาสัมพันธ์ต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกัน
และกันการสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนเป็นสิ่งที่นักประชาสัมพันธ์ต้องให้ความส าคัญ เพราะเป็น
บุคคลที่ท างานตรงกลางระหว่างองค์กรกับสื่อมวลชน 

ระดับแรก การสื่อสารในระดับภูมิภาค (Communication at the regional level) 
ระดับที่สอง การสื่อสารในระดับท้องถิ่น (Communication at the community 

level) 
หน้าที่หลักในงานสื่อมวลชนสัมพันธ์ 
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข่าวหนังสือพิมพ์และข้อมูลต่าง ๆ 
2. การให้ข่าวสารด้านต่าง ๆ แก่ สื่อ หนังสื่อพิมพ์ 
3. อ านวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนที่มาติดต่อ 
4. การสร้างความสัมพันธ์และความสนิทสนมกับสื่อมวลชน 
5. การตัดข่าวบทวิจารณ์และบทความสารคดี (Clipping File) 
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วิธีการให้ข่าวสารแก่สื่อมวลชน 
1. ข่าวแจก (News Release) ผู้รับคือ บรรณาธิการนักข่าว นักวิจารณ์ ผู้เขียน

คอลัมน์ประจ าสถานีวิทยุ และสถานีโทรทัศน์ ซึ่งส่วนใหญ่ยังต้องอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจ 
องค์การ หรือหน่วยงานนั้น ๆ กับผู้สื่อข่าวที่ได้รับข่าวด้วย ภาพข่าว (News Photographs) คือ
ภาพประกอบข่าวแจก เพ่ือให้หนังสือพิมพ์ตีพิมพ์ภาพเหล่านี้ลงประกอบข่าว การจัดท าบทความและ
สารคดีส่งให้แก่หนังสือพิมพ์บทความและสารคดี (Features) เอกสารข่าวแจก (News Release) เป็น
ข่าวสารที่องค์การ สถาบัน หรือหน่วยงานธุรกิจต่าง ๆ จัดท าและส่งให้สื่อมวลชนเป็นลายลักษณ์อักษร 
เพ่ือให้สื่อมวลชนได้น าไปตีพิมพ์เผยแพร่ หรือกระจายข่าวสารเหล่านี้ไปสู่ประชาชน เพ่ือให้ประชาชน
ทราบและเข้าใจในตัวสถาบัน 

2. แฟ้มคู่มือส าหรับแจกให้หนังสือพิมพ์ (Press Kits) แฟ้มคู่มือส าหรับแจกให้
หนังสือพิมพ์ (Press Kits) แฟ้มคู่มือจะเป็นประโยชน์ส าหรับอ้างอิงหรือการน าเอาวัตถุดิบเรื่องราว
รายละเอียดเพิ่มเติมต่าง ๆ ขององค์การสถาบันไปใช้ประกอบ 

3. การให้สัมภาษณ์แก่นักข่าวหรือมวลชน (Press Interviews) อาจเป็นนักข่าวคน
เดียวหรือหลายคนมาติดต่อขอสัมภาษณ์เพ่ือสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ 
เพ่ือน าไปเสนอให้ประชาชนทราบ 

4. การรายการปฐมทัศน์แก่หนังสือพิมพ์ (Press  Previews) เป็นการเชิญชวนให้
นักข่าวและสื่อมวลชนมาชมรายการส าคัญล่วงหน้าก่อนเปิดการแสดงก่อนประชาชนทั่วไป เพ่ือให้มี
โอกาสเห็นเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริงล่วงหน้าก่อน และสามารถเผยแพร่ข่าวดังกล่าวให้ประชาชนได้
เข้าใจ 

5. การจัดให้มีการร่วมรับประทานอาหารระหว่างฝ่ายจัดการกับสื่อมวลชน (Press 
Management Luncheons) เป็นการสร้างสื่อมวลชนสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายจัดหรือฝ่ายบริหารของ
องค์การกับสื่อมวลชนจะเป็นแถลงข่าวต่าง ๆ แก่สื่อมวลชน จะเป็นการแถลงข่าวต่าง ๆ แก่สื่อมวลชน
ด้วย บางครั้งก็เรียกว่าเป็นงานเลี้ยงขอบคุณให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน (Thank You parties) 

6. การจัดพาสื่อมวลชนชมกิจการ (Press Visits or Press Tours)  เ พ่ือน า
ข้อเท็จจริงหรือเรื่องราวที่พบเห็นไปเสนอข่าวสู่ประชาชน 

7. การจัดเลี้ยงแถลงข่าว (Press Conference) เป็นการจัดประชุมแถลงข่าวแก่
สื่อมวลชนในกรณีที่ข่าวส าคัญหรือมีเหตุการณ์เรื่องราวที่ส าคัญเกิดขึ้นรวมทั้งข่าวที่น่าสนใจ ที่ควร
เผยแพร่เป็นพิเศษ จึงมักมีการจัดแถลงข่าวขึ้นเป็นครั้งคราว 
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่าย 
 

มีผู้ให้ความหมายของค าว่า เครือข่าย ที่แตกต่างกันไป แต่ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการ
ประมวลองค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครือข่ายที่เป็นสื่อมวลชนในการมีส่วนร่วมต่อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยมีเนื้อหาพอสังเขป ดังนี้ 

กาญจนา แก้วเทพ (2538) อธิบายความหมายของเครือข่ายว่า เป็นรูปแบบหนึ่งของการ
ประสานงานบุคคล หรือองค์กรต่าง ๆ ที่ต่างมีทรัพยากรของตนเอง มีเป้าหมาย วิธีการท างาน 
ตลอดจนมีกลุ่มเป้าหมายเป็นของตนเอง ซึ่งบุคคลเหล่านี้ ได้มีการประสานงานกันมานานพอสมควร 
แม้อาจจะไม่มีกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ แต่รากฐานที่คอยยึดโยงกันและกันไว้ และเมื่อใดฝ่าย
หนึ่งต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือกลุ่มอื่น ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาก็จะติดต่อกันได้ 

สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2559) กล่าวว่า จากที่ได้ศึกษาทฤษฎีผู้สื่อสารในระดับองค์การที่
กล่าวมาเป็นการศึกษารูปแบบอันตรกิริยาที่เห็นว่าใครสื่อสารกับใคร แต่บางครั้งอาจไม่ได้อยู่ใน
รูปแบบอันตรกิริยาง่าย ๆ ในแบบนั้น เพราะไม่สามารถเห็นการสื่อสารซึ่งหน้า แต่รับรู้ได้ว่ ามีการ
สื่อสารโดยเฉพาะการสื่อสารที่สมาชิกติดต่อกันอย่างทั่วหน้า แม้ไม่ใช่ต่อหน้าเรา กลุ่ม (cluster)  
ของการสื่อสารแบบนี้แสดงความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันอย่างมั่นคงเหมือนตาข่าย บางเครือข่าย
ครอบคลุมทั้งองค์การ โดยเครือข่ายเป็นโครงสร้างองค์การ/สถาบันสังคม ที่เป็นการสื่อสารระหว่าง
สมาชิกกับกลุ่ม (group) ซึ่งมีลักษณะเป็น cluster กล่าวคือ มีศูนย์กลาง (center) ล้อมรอบด้วย
บริวาร/ลูกข่าย (peripherals) โดยลูกข่ายอาจเป็นศูนย์กลางของ cluster อ่ืนเป็นทอด ๆ ไป  
ซึ่งแต่ละ cluster จะเชื่อมโยงกัน แผ่ออกไปเป็นระบบเครือข่าย เครือข่ายอาจมีทั้งเครือข่ายที่เป็น
รูปแบบทางการ ( formal) ซึ่งอาศัยช่องทางการสื่อสารที่ เปิดเผยในโครงสร้างขององค์การ  
และเครือข่ายฉุกเฉิน (emergent) ซึ่งเป็นเครือข่ายที่อาศัยช่องทางการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการหรือ
ช่องทางที่ไม่ได้ถูกควบคุมโดยองค์การเครือข่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าแบบใดจะมีการสื่อสารพร้อมกันในห้วง
เวลาที่ก าหนด (synchronous) หรือสื่อสารต่างห้วงเวลากัน (diachronic) อย่างไรก็ตาม สิ่งจ าเป็น
ส าหรับความเป็นเครือข่ายคือความเกี่ยวข้องเชื่อมโยง (connectedness) ซึ่งเส้นทางการเชื่อมโยงจะ
พยายามรักษาให้มั่นคงไว้เพ่ือประสิทธิภาพในการสื่อสารระหว่างสมาชิกด้วยกัน ระหว่างสมาชิก 
กับกลุ่ม และระหว่างสมาชิกกับเครือข่ายทั้งหมด ส่วนใหญ่การเชื่อมโยงระหว่างสมาชิกมักเป็นเรื่อง
ส่วนตัวและเกิดขึ้นบ่อย ส่วนการสื่อสารระหว่างสมาชิกกับกลุ่ม หรือกลุ่มย่อยกับกลุ่มใหญ่จะ
กลายเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการสื่อสารองค์การ ความสัมพันธ์อาจเกิดขึ้นระหว่างสองฝ่าย  
สามฝ่าย ไปจนถึงเครือข่ายที่เป็นองค์การระดับโลก อันมีผลต่อความซับซ้อนหรือความหลากหลาย
ภายในเครือข่าย (multiplicity) ที่จ าเป็นต้องมีการจัดสรรแบ่งปันข้อมูล และการแบ่งปันผลประโยชน์
หรืออ านาจในการรักษาเครือข่าย 
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Katz et al. (2004, p. 307-332) อ้างถึงใน สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. (2559). ได้อธิบาย
แนวทางการศึกษาเครือข่ายต่อกลุ่มย่อย โดยพบว่า ประการแรก กรอบจินตนาการหลักประกอบด้วย
เครือข่ายสังคม ซึ่งสามารถอธิบายสนับสนุนการเชื่อมโยงด้วยสติปัญญา ผลประโยชน์ของตน (Self 
Interest) การพ่ึงพิงหรือแลกเปลี่ยนทางสังคม (Social Change or Dependency) ผลประโยชน์
ร่วมกันของกลุ่ม (Mutual or Collective Interest) การรับรู้  (Cognitive) และการอยู่ร่วมกัน 
(Homophily) ประการที่สอง สามารถประยุกต์ใช้มุมมองเครือข่ายกับกลุ่มย่อย และผลประโยชน์
เกือ้กูล สามารถงอกเงยจากการยอมรับมุมมองดังกล่าวนี้ 

การยึดโยงผลประโยชน์ร่วมกัน การสร้างการแปลความหมายอย่างเดียวกัน การ
ยกระดับอิทธิพลทางสังคม และการยอมให้แลกเปลี่ยนทรัพยากร สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึง
ความส าคัญถึงเหตุผลที่องค์กรต้องมีเครือข่ายเป็นองค์ประกอบ 

 
2.3 ทฤษฎีการรณรงค์ (Campaign Theory) 

 
กาญจนา แก้วเทพ (2538) อธิบายว่า การรณรงค์กลายเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือโน้มน้าว

ประชาชนให้แสดงความยินยอมกระท าตามผู้ส่งสาร หลักทั่วไปของการรณรงค์คือการระดมสื่อ เพ่ือ
น าเสนอสารหนึ่งไปสู่ประชาชนเพ่ือให้ประชาชนยอมรับในสารนั้นโดยง่าย ทั้ งในแง่การรับรู้ การ
เปลี่ยนทัศนคติ และการยอมรับ หน้าที่ในการรณรงค์แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 1) หน้าที่ซึ่งต้องการ
ความสนับสนุนโดยกลุ่มเป้าหมาย คือ การรณรงค์เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้และยอมรับการโน้มน้าวใจ
ของตนเอง 2) การสนับสนุนโดยปัจเจกชนกลุ่มนี้ยังท าตัวเป็นเสียงส่วนใหญ่ที่เสียงเงียบ ยิ่งท าให้ผู้ท า
การรณรงค์ไม่ทราบแน่ชัดถึงพ้ืนที่ที่กลุ่มเป้าหมายครองอยู่ แต่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายแบบใด 
โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายแบบที่สองซึ่งเป็นพลังเงียบ ผู้ท าการรณรงค์จ าเป็นต้องเผยแพร่ข่า วสาร
ออกไปอย่างวงกว้าง เพ่ือที่จะให้ผู้รับสารรับข่าวสารเป็นไปตามล าดับแผนงานของผู้ส่งสารหรือผู้ท า
การรณรงค์ 

สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2559) อ้างถึงงานวิจัยของ Chamon and Kaplan. (2013, p. 1-3) 
ได้น าเสนอแบบจ าลองว่า กลุ่มผลประโยชน์เป็นเงื่อนไขในการบริจาคสนับสนุนผู้สมัคร อันที่จริงกลุ่ม
ผลประโยชน์ได้รับทั้งการสนับสนุนจากการบริจาคเช่นเดียวกับประสบปัญหาในการได้รับบริจาคด้วย 
หากการบริจาคไม่สมดุลก็กลายเป็นข้อสงสัยของเงินที่หายไป กรอบวิจัยของบทความขัดแย้งกับ
แบบจ าลองมาตรฐานที่ใช้ในการท านายกลุ่มผลประโยชน์ในการแข่งขันการเลือกตั้ง ที่มองการแข่งขัน
เพียงด้านเดียว โดยเราสามารถคาดท านายได้ว่า กลุ่มผลประโยชน์จะเป็นผู้ชนะจากเป้าหมายการ
บริจาคที่ล าเอียงเป็นส าคัญ โดยสรุปคือ การรณรงค์เป็นการระดมสื่อทุกรูปแบบ เพ่ือน าเสนอสารหนึ่ง ๆ 
ไปสู่ประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย การรณรงค์จึงต้องสามารถชักจู งให้ผู้รับสารหันมาสนับสนุน  
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ช่วยกระตุ้นผู้สนับสนุนที่ซ่อนเร้นให้มาลงคะแนนเสียง และท าให้ผู้รับสารที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามเปลี่ยนใจ
มาอยู่ฝ่ายเดียวกับตน 

 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต  

 
สิริลักษณา คอมันตร์ และคณะ. (2557) อ้างถึงใน (Guralnik, 1964: 171; Black Law 

Dictionnary, 1979, p.  50) ให้นิยามว่า การทุจริต คือ พฤติกรรมของมนุษย์ในทางที่ชั่วช้าและฉ้อโกง 
ผิดศีลธรรม ผิดกฎหมาย หรือมีเจตนาหลีกเลี่ยงกฎหมาย รวมทั้งการกระท าที่ขัดต่อต าแหน่งหน้าที่
และสิทธิของผู้อ่ืน โดยการรับหรือยอมรับประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ไม่ว่ าผู้กระท าจะเป็น
บุคคลประเภทใด นักธุรกิจ นักการเมือง หรือข้าราชการ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 
2542, น. 534) ส าหรับพจนานุกรมไทย ได้ระบุความหมายของค าว่า ทุจริต ว่า ความประพฤติชั่ว  
คดโกง ฉ้อโก ดังนั้น จากความหมายตามพจนานุกรมทั้งของไทยและต่างประเทศ การทุจริตจึงเป็น
พฤติกรรมของมนุษย์ที่ไม่ด ี

วิทยากร เชียงกูล (2549) ให้นิยาม การฉ้อราษฎร์บังหลวง คือ การฉ้อโกงสิ่งที่เคยเป็น
หรือสิ่งที่ควรเป็นของราษฎร และการฉ้อโกงงบประมาณของรัฐ ซึ่งเป็นการกระท าที่รวมถึงรูปแบบ
การกระท าทุกลักษระที่เป็นไปโดยมิชอบ หรือเป็นการกระท าที่เป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตนโดย
การใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ
ไปจนถึงระดับบริหารซึ่งมีอ านาจตัดสินใจ โดยการฉ้อราษฎร์จะป็นการกระท าของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับปฏิบัติการ ส่วนการบังหลวง เป็นการกระท าของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่มีต าแหน่งในระดับบริหารซึ่งมีอ านาจในการตัดสินใจ 

บทความเรื่องแนวทางการประยุกต์มาตรการสากลเพ่ือการต่อต้านการทุจริตของ
ประเทศไทย (สืบค้นเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561) กล่าวไว้ว่า การคอร์รัปชันและการต่อต้านการ 

คอร์รัปชันนั้นเป็นประเด็นที่รัฐบาล สังคม รวมทั้งหน่วยงานในระดับประเทศให้
ความส าคัญมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ในระดับระหว่างประเทศนั้น ประเด็นเรื่องคอร์รัปชันถูก
หยิบยกข้ึนมาถกเถียงในสหประชาชาติตั้งแต่ทศวรรษท่ี 1970 และออกเป็นมติในปี ค.ศ. 1975 โดยใน
ครั้งนั้นมุ่งเน้นเรื่องการต่อต้านการติดสินบนในการท าธุรกิจระหว่างประเทศ ต่อมาในช่วงปลาย
ทศวรรษที่ 1980 องค์กรเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาระหว่างประเทศ (OECD) ได้น าประเด็นเรื่อง
การติดสินบในการท าธุรกิจระหว่างประเทศมาถกถียงและพัฒนาเป็น Convention Combating of 
Foreign Public Official in International Business Transaction ซึ่ ง ไ ด้ รั บ ก า ร รั บ ร อ ง ปี   
ค.ศ. 1997 และมีผลบังคับใช้ต้นปี ค.ศ. 1999 ในขณะที่องค์กรการเงินระหว่างประเทศ ( IMF) และ
ธนาคารโลกได้หยิบยกประเด็นเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันในช่วงกลางศตวรรษที่ 1990 โดย
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เชื่อมโยงกับประเด็นเรื่องการจัดการปกครองที่ดี/วิธีการปกครองที่ดี/ธรรมาภิบาล ( good 
governance) ล่าสุดในปี ค.ศ. 2003 สหประชาชาติได้ออก UN Convention Against Corruption 
อย่างเป็นทางการ ซึ่งนับเป็นข้อตกลงหลักระหว่างประเทศ ที่เก่ียวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชันใน
ปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่าประเด็นการต่อต้านการคอร์รัปชันนั้น เป็นวาระหลักของแทบทุกประเทศและ
องค์กรระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 

มาตรการป้องกันการทุจริต. (สืบค้นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561) พบว่า หน่วยงานต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ได้มีการวางมาตรการในการป้องกันการทุจริต ซึ่งในประเทศไทย 
โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้มีการจัดท า
มาตรการป้องกันการทุจริต อาทิ 

- มาตรการป้องกันการทุจริตและการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้ พ.ศ. 2557  
- มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในอุตสาหกรรมแร่ พ.ศ. 2558 
- มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- มาตรการการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือด าเนินการถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง

ท้องถิ่น เนื่องจากมีพฤติกรรมในทางทุจริต พ.ศ. 2560 
- มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการอนุญาตให้คนต่างด้าวพ านัก อยู่ ใน

ราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2560 
- มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการ

รักษาพยาบาลข้าราชการ พ.ศ. 2560 
- มาตรการป้องกันการทุจริตเพ่ือแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิในที่ดินโดยมิชอบ 

พ.ศ. 2561 
ส าหรับแนวคิดและแนวทางในการต่อต้านการทุจริต เป็นประเด็นที่ผู้ศึกษาพบว่า 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยและหน่วยงานระดับสากล หรืออาจเรียกได้ว่าทั่วโลกต่างให้
ความส าคัญในเรื่องของการต่อต้านการทุจริต และมีการวางมาตรการต่าง ๆ ในการต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบ รวมทั้งยังให้ความส าคัญในเรื่องของการมีส่วนร่วมของคนในประเทศนั้น ๆ และระหว่าง
ประเทศอีกด้วย 

 
2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของสื่อมวลชนในการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564)” ได้ด าเนินการทบทวน
วรรณกรรม และผู้วิจัยได้น าเสนองานวิจัยที่เก่ียวข้องดังนี้ 
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วรรณา อิสระเสนีย์ (2549) ได้ศึกษา “การสื่อสารเพ่ือการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ศึกษาเฉพาะกรณี ประชาชนในต าบลบ้านธาตุ อ าเภอเพ็ญ 
จังหวัดอุดรธานี” โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ เพ่ือศึกษากระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในต าบลบ้านธาตุ อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในระดับท้องถิ่น และเพ่ือทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ต าบลบ้านธาตุ อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ
ท้องถิ่น การศึกษาวิจัย ใช้ระเบียบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research Method) กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษาคือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตต าบลบ้านธาตุ อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี จ านวน 
400 คน 

ผลการวิจัยการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในท้องถิ่น พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมเรื่อง การไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้แทนระดับท้องถิ่นในระดับที่มาก
ที่สุด โดยสิทธิของประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งตามที่กฎหมายบัญญัติด้วยความอิสระและมีความเสมอ
ภาคในการเลือกผู้แทนของตน และเมื่อส ารวจในเกณฑ์ที่น้อยที่สุด จะพบว่า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนที่ต้องการจะส่งข้อมูลข่าวสารเพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับใดระดับหนึ่งของการ
ทุจริตในท้องถิ่นยังไม่ได้รับความสนใจจากประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของท้องถิ่นเท่าท่ีควร   

ภาษิตา ศราธิลักษณ์ (2557) ได้ศึกษา “ความสัมพันธ์ของทัศนคติ แรงจูงใจ การมีส่วน
ร่วม และการสร้างเครือข่ายของประชาชนกรุงเทพมหานครในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” 
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ รูปแบบเชิงส ารวจ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ 
แรงจูงใจ การมีส่วนร่วม และการสร้างเครือข่ายของประชาชนกรุงเทพมหานครในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นประชากรที่มีภูมิล าเนาอยู่ใน
กรุงเทพมหานครและมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จ านวน 404 ชุด โดยมี
การตั้งสมมติฐานไว้ 3 ข้อ คือ 1) ทัศนคติเกี่ยวกับการทุจริตมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนกรุงเทพมหานครในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งเป็น
ความสัมพันธ์กันในทางบวก กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อต้านการทุจริต จะยิ่งมีแนวโน้มมีส่วน
ร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2) แรงจูงใจในการต่อต้านการทุจริตมีความสัมพันธ์กับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนกรุงเทพมหานครในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมี
นัยส าคัญ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์กันในทางบวก กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจในการต่อต้านการ
ทุจริต และยิ่งมีแนวโน้มมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3) การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนกรุงเทพมหานครในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งเป็น
ความสัมพันธ์กันในทางบวก กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างมีมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต จะยิ่งมี
แนวโน้มเห็นด้วยกับการสร้างเครือข่ายของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

Ref. code: 25605907011430GNQ



18 

เสาวนีย์ ฉัตรแก้ว (2551) จากรายงานการวิจัยเรื่อง “การรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้าง
จิตสาธารณะของประชาชนผ่านองค์กรภาครัฐ องค์กรธุรกิจเอกชน และองค์กรไม่แสวงหาก าไร” มุ่ง
ศึกษาถึงการก าหนดประเด็นปัญหา รูปแบบ และแนวทางการด าเนินงานในโครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์สร้างจิตส านึกสาธารณะของประชาชน โดยกลุ่มพันธมิตรซึ่งมีแกนกลางเป็นองค์กร
ภาครัฐ กลุ่มพันธมิตรซึ่งมีแกนกลางเป็นองค์กรธุรกิจเอกชน และกลุ่มพันธมิตรซึ่งมีแกนกลางเป็น
องค์กรไม่แสวงหาก าไร ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา และ
การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยผู้วิจัยได้วิเคราะห์เนื้อหาขากข่าว บทความ และโฆษณาที่น าเสนอเกี่ยวกับ
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ของกลุ่มพันธมิตร เพ่ือการสร้างจิตส านึกสาธารณะของประชาชน 

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มพันธมิตรซึ่งมีแกนกลางเป็นองค์กรภาครัฐ และองค์กรเอกชน ให้
ความส าคัญกับประเด็น “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” มากที่สุดในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
สร้างจิตส านึกสาธารณะของประชาชน ขณะที่กลุ่มพันธมิตร ซึ่งมีแกนกลางเป็นองค์กรไม่แสวงหาก าไร 
ส าหรับแนวทางในการด าเนินงานของกลุ่มพันธมิตร ซึ่งเป็นการรวมองค์กรในลักษณะ “ข้ามภาคส่วน” 
ที่อาจมีทั้งองค์กรภาครัฐ องค์กรธุรกิจเอกชน และองค์กรไม่แสวงหาก าไร ด าเนินงานภายใต้โครงการ
เดียวกันนั้น มีความร่วมมือแบบ “ผสานพลัง” กัน โดยแต่ละองค์กรอาจมีศักยภาพและบทบาทหน้าที่
แตกต่างและเสริมซึ่งกันและกัน กล่าวคือ องค์กรภาครัฐซึ่งมีการบริหารจัดการตามสายการบั งคับ
บัญชาอย่างชัดเจน จะเป็นกลไกที่เอ้ือให้การรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตส านึกสาธารณะสามารถ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง ขณะที่องค์กรธุรกิจ
เอกชนเป็นแหล่งสนับสนุนทางการเงินและองค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการที่ส าคัญ ส่วนองค์กรไม่
แสวงหาก าไรมีทรัพยากร 

ฐิติพร แก้ววิมล (2559) ได้ศึกษาเรื่อง “การสื่อสารเพ่ือการรณรงค์ในโครงการ อย่าให้
ใครว่าไทย” เป็นการศึกษาภายใต้วัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาการออกแบบเนื้อหาเพ่ือสื่อสาร
รณรงค์ในโครงการอย่าให้ใครว่าไทย 2) เพ่ือศึกษาการเลือกใช้สื่อเพ่ือการรณรงค์ในโครงการอย่าให้
ใครว่าไทย ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการอย่าให้ใครว่าไทย เพ่ือศึกษาว่าโครงการดังกล่าวมีการออกแบบ
เนื้อหาและมีการเลือกใช้สื่อเพ่ือการสื่อสารรณรงค์ในโครงการอย่างไร 

จากการศึกษาพบว่า การออกแบบเนื้อหาเพ่ือสื่อสารการรณรงค์ในโครงการมีเนื้อหา
เพ่ือสะท้อนพฤติกรรมเชิงลบของคนไทยในยุคปัจจุบัน ได้แก่ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ปัญหาความ
มักง่าย ปัญหาเรื่องความฟุ้งเฟ้อ และปัญหาเก่ียวกับพฤติกรรมการขับรถแบบไร้สติของคนไทย ซึ่งล้วน
เป็นประเด็นปัญหาใกล้ตัวที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เนื่องจากส่งผลต่อวิถีชีวิต ทัศนคติ และค่านิยม
ของคนในสังคมไทย โดยการน าเสนอแนวคิดดังกล่าวผ่านสื่อต่าง ๆ เพ่ือให้คนในสังคมตระหนักและ
รับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนที่จะกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่อไป รวมถึงการวาง
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แผนการเลือกใช้สื่อเพ่ือการสื่อสารรณรงค์ในโครงการดังกล่าวนี้ เป็นการผสมผสานและบูรณาการการ
สื่อสารสื่อหลายประเภทเข้าด้วยกัน เพ่ือท าหน้าที่ในการสื่อสารให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการสื่อสารที่
แตกต่างกัน โดยจากการศึกษาสามารถแบ่งการใช้สื่อออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1) สื่อมวลชน 2) สื่อ
ออนไลน์ 3) สื่อกิจกรรมพิเศษ 4) สื่อบุคคล และ 5) สื่อเฉพาะกิจ ซึ่งจากการประเมินผลเกี่ยวกับการ
เลือกใช้สื่อและการเข้าถึงผู้รับสาร โดยสื่อมวลชนท าหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์โครงการและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งจะได้ผลตอบรับที่ดีเมื่อใช้ควบคู่กับสื่อออนไลน์ เพราะสื่อดังกล่าวสามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้ทุกที่ทุกเวลา นอกจากนี้ยังใช้สื่อบุคคลเป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์
โครงการ และใช้ควบคู่กับสื่อกิจกรรมพิเศษเพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในแง่ของการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 
นอกจากนี้ยังใช้สื่อเฉพาะกิจเพ่ือเสริมการรับรู้ให้แก่กลุ่มผู้รับสารอีกด้วย 

ภัคชุดา อ าไพพรรณ (2559) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การสื่อสารเพ่ือสร้าง
ภาพลักษณ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานต่อสื่อมวลชน” ซึ่งในการวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการใช้กลยุทธ์การสื่อสารของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานต่อ
สื่อมวลชน เพ่ือศึกษาแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน
ต่อสื่อมวลชน และเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลยุทธ์การสื่อสารองค์กรที่ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับกิจการพลังงานที่ใช้ในการสื่อสารภาพลักษณ์ไปยังสื่อมวลชนเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
ภาพลักษณ์ที่สื่อมวลชนมีต่อส านักงานหรือไม่อย่างไร โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งใช้การวิจัย
ข้อมูลเอกสาร จากการศึกษาแผนกลยุทธ์การสื่อสารองค์กรของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน ตั้งแต่ปี 2553 – 2555 และจากกฤตภาค ซึ่งเป็นเอกสารสรุปข่าวประจ าวันในสื่อ
หนังสือพิมพ์รายวันที่เป็นข่าวเกี่ยวกับผลการด าเนินงานส าคัญของส านักงาน โดยศึกษาย้อนหลังเป็น
ระยะเวลา 12 เดือน (เมษายน 2557 – มีนาคม 2558) และการสัมภาษณ์เชิงลึก มีกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์
จ านวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม 1 ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง และเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการที่
มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการสื่อสารองค์กรของส านักงาน จ านวน 3 คน กลุ่มที่ 2สื่อมวลชน
สายพลังงานและอุตสาหกรรมพลังงาน โดยเป็นสื่อมวลชนส่วนกลางที่มีปฏิสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของส านักงานมากที่สุดคือ สื่อหนังสือพิมพ์ จ านวน 15 – 20 คน และกลุ่มที่ 3 นักวิชาการ 
และ/หรือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 คน 

ผลการวิจัย พบว่า กลยุทธ์การสื่อสารของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน
ต่อสื่อมวลชน เน้นการตอกย้ าชื่อผ่านสื่อต่าง ๆ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการจดจ า เผยแพร่บทบาท
หน้าที่ของส านักงานด้วยการก าหนด ข้อความหลัก (Key Message) ที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย สร้างเริม
ให้เกิดความเชื่อม่ันและยอมรับ ด้วยการเผยแพร่ความเป็นมืออาชีพ ผลงาน และกิจกรรมต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง การสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มสื่อมวลชน ส าหรับ
แนวทางการสร้างภาพลักษณ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานต่อสื่อมวลชนพบว่า 
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ส านักงานเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มสื่อมวลชน โดยผ่านกิจกรรมการสื่อสารทั้งแบบเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ 

 
2.6 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
การประชาสัมพันธ์เพ่ือการมีส่วนร่วมของสื่อมวลชนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ

สื่อสารเพื่อการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 

 
ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา การประชาสัมพันธ์เพ่ือการมีส่วนร่วมของสื่อมวลชนในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ.2560 – 2564) 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การศึกษาเรื่อง การประชาสัมพันธ์เพ่ือการมีส่วนร่วมของสื่อมวลชนในการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) มีวัตถุประสงค์การวิจัย
ดังต่อไปนี้ 

 
(1) เพ่ือศึกษากระบวนการการประชาสัมพันธ์ของส านักงาน ป.ป.ช. เพื่อสร้างการมีส่วน

ร่วมกับสื่อมวลชนในโครงการต่าง ๆ ตามแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต  
(พ.ศ. 2560 – 2564) 

(2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสื่อมวลชนในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) 

(3) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของเครือข่ายสื่อมวลชนที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ของ
ส านักงาน ป.ป.ช. ในโครงการต่าง ๆ ตามแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต  
(พ.ศ. 2560 – 2564) 
 
3.1 รูปแบบการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผู้ศึกษาได้แบ่ง
ลักษณะการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 1) การเก็บข้อมูลเอกสาร (Documentary 
Research) โดยศึกษาจากกฤตภาค (Clipping News) ซึ่งเป็นเอกสารสรุปข่าวประจ าวันที่เป็นข่าว
เกี่ยวกับผลการด าเนินงานของส านักงาน ป.ป.ช. ตามยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต 
(พ.ศ. 2560 – 2564) โดยศึกษาย้อนหลังเป็นระยะเวลา 6 เดือน คือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง
เดือนมีนาคม 2561 และ 2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview) โดยการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษา
ต้องการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของสื่อมวลชนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสื่อสาร
เพ่ือการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) ดังนั้น จึงเลือกกลุ่มสื่อมวลชนที่อยู่ส่วนกลางและมี
ปฏิสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของส านักงาน ป.ป.ช. เป็นประจ า ทุกประเภทของสื่อ จ านวน 
10 คน และต้องการศึกษาศึกษากระบวนการการประชาสัมพันธ์ของส านักงาน ป.ป.ช. เพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วมกับสื่อมวลชนในโครงการต่าง ๆ ตามแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต 
(พ.ศ. 2560 – 2564) จึงเลือกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานโดยตรง คือ ข้าราชการส านักงาน ป.ป.ช. จ านวน 3 คน 
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3.2 แหล่งข้อมูล 
 

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
 

3.2.1 ด้านกระบวนการการประชาสัมพันธ์ของส านักงาน ป.ป.ช. เพ่ือสร้างการมีส่วน
ร่วมกับสื่อมวลชนในโครงการต่าง ๆ ตามแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต  
(พ.ศ. 2560 – 2564) การคัดเลือกแหล่งข้อมูลที่ใช้ศึกษา เป็นการคัดเลือกด้วยวิธีการสุ่มแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งได้เลือกศึกษาผู้ด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือ
การต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) และเป็นข้าราชการ ส านักงาน ป.ป.ช. จ านวน 3 คน 

(1) นายทวิชาติ นิลกาญจน์ ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์  
(2) นางสายทิพย์ แตงเอ่ียม นักประชาสัมพันธ์เชี่ยวชาญ 
(3) นางสาวอุมาพร ปัตตานี นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ  

3.2.2 ด้านความคิดเห็นของเครือข่ายสื่อมวลชนที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ของส านักงาน 
ป.ป.ช. ในโครงการต่าง ๆ ตามแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 
2564) และปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสื่อมวลชน จ านวน 10 คน 

(1) สื่อมวลชนจากส านักข่าวอิศรา 
(2) สื่อมวลชนจากหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น 
(3) สื่อมวลชนจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า 
(4) สื่อมวลชนจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
(5) สื่อมวลชนจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ 
(6) สื่อมวลชนจากไทยรัฐทีวี 
(7) สื่อมวลชนจากสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 
(8) สื่อมวลชนจากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
(9) สื่อมวลชนจากโมเดิร์นไนน์ทีวี 
(10) สื่อมวลชนจากสมาคมสื่อช่อสะอาด 
 

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
 

การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาจากกฤตภาค (Clipping 
News) ซึ่งเป็นเอกสารสรุปข่าวประจ าวันที่เป็นข่าวเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของส านักงาน ป.ป.ช. 
ตามยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยศึกษาย้อนหลังเป็น
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ระยะเวลา 6 เดือน คือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561 และใช้การวิเคราะห์ตาม
กรอบวัตถุประสงค์โดยน าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้ศึกษาได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นการสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi – Structured Interview) ในลักษณะหนึ่งต่อหนึ่งกับแหล่งข้อมูล และ
ผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสัมภาษณ์ เพ่ือเป็นกรอบในการสัมภาษณ์ ซึ่งเป็น
ค าถามปลายเปิดโดยเป็นค าถามที่เข้าใจง่าย และไม่ชี้น าค าตอบ โดยค าถาม จะเป็นค าถามกลุ่มละชุด
เนื่องจากแต่ละกลุ่มเป้าหมายมีมุมมองในด้านที่แตกต่างกัน การสัมภาษณ์เน้นการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกเป็นรายบุคคล โดยใช้เครื่องบันทึกเสียงในการสัมภาษณ์เพ่ือความถูกต้องและแม่นย า 

แบบค าถามสัมภาษณ์ 
จากผลการด าเนินงานของส านักงาน ป.ป.ช. ตามยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้าน

การทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยศึกษาย้อนหลังเป็นระยะเวลา 6 เดือน คือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561 

 
3.3.1 วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษากระบวนการการประชาสัมพันธ์ของส านักงาน 

ป.ป.ช. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับสื่อมวลชนในโครงการต่าง ๆ ตามแผนยุทธศาสตร์การสื่อสาร
เพื่อการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) 

3.3.1.1 ก่อนท าแผนมีการวิจัยหรือหาข้อมูลอย่างไร  
3.3.1.2 ประเภท / ลักษณะของแผน ขั้นตอนการวางแผนเป็นอย่างไร 
3.3.1.3 มีการด าเนินงานและน าแผนสู่การปฏิบัติอย่างไร  (Process, Action 

timeline เป็นอย่างไร, การ Implement แผนเป็นอย่างไร) 
3.3.1.4  มีการสรุป ประเมินระหว่างทางหรือไม่ หรือมีการประเมินอย่างไร 

3.3.2 วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
สื่อมวลชน 

3.3.2.1 ปัจจัยด้านนโยบายของสื่อ (เช่น การเลือกประเด็นข่าวต้องเลือกตาม
นโยบายระดับ องค์กรหรือไม่, หรือต้องเลือกขา่วตามนโยบายระดับโต๊ะข่าวหรือไม่) 

3.3.2.2 ปัจจัยด้านคุณค่าของข่าว (เช่น คุณมีหลักเกณฑ์ในการเลือกข่าวอย่างไร 
ตามกระแสสังคม, หรือจากคุณค่าข่าว) 

3.3.2.3 ปัจจัยด้านความสะดวกสบายในการท างานของสื่อมีผลต่อการน าเสนอ
ข่าวของคุณหรือไม่ (เช่น คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับสิ่ งอ านวยความสะดวกที่ส านักงานป.ป.ช. 
จัดเตรียมไว้ส าหรับคุณ/การที่มีห้องรับรองสื่อมวลชนพร้อมมีสัญญา อินเทอร์เน็ตไร้สายที่ส านักงาน 
ป.ป.ช./การดูแลจากเจ้าหน้าส านักงาน ป.ป.ช./การเตรียมข้อมูลเบื้องต้นไว้ให้คุณในการท าข่าว) 
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3.3.3 วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของเครือข่ายสื่อมวลชนที่มีต่อการ
ประชาสัมพันธ์ของส านักงาน ป.ป.ช. ในโครงการต่าง ๆ ตามแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อการ
ต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564 

3.3.3.1 ความคิดเห็นต่อโครงการ/กิจกรรม (โครงการน่าสนใจหรือไม่อย่างไร , 
กิจกรรมเป็นอย่างไร) 

3.3.3.2 ความคิดเห็นต่อการท างานของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างไร (วิธีการเชิญสื่อฯ ท า
ข่าว การส่งข่าว ฯลฯ การอ านวยความสะดวกเป็นอย่างไร) 
 
3.4 การตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล 
 

ผู้ศึกษาได้ทดสอบเครื่องมือของการศึกษาโดยการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลที่มีความ
น่าเชื่อถือได้ (Credibility) การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ได้แก่ การแสวงหา
ความเชื่อถือได้ของข้อมูลจากแหล่งที่แตกต่างกัน คือ 

 
3.4.1 ด้านแหล่งข้อมูล ใช้การรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกันจากบุคคลหลายคน ได้แก่ 

ข้าราชการส านักงาน ป.ป.ช. สังกัดส านักประชาสัมพันธ์ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ที่แตกต่างกัน และสื่อมวลชน
จากหลายส านัก 

3.4.2 ด้านแนวคิดและทฤษฏี ผู้วิจัยใช้แนวคิดและทฤษฎีหลากหลายทฤษฎีตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของข้อมูล 

 
3.5 วิธีในการน าเสนอข้อมูล 
 

การน าเสนอข้อมูลและผลการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาจะใช้วิธีการวิเคราะห์และน าเสนอผล
การศึกษาด้วยการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ตามกรอบวัตถุประสงค์ในประเด็น
ต่าง ๆ โดยน าแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ข้อมูล   
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
การศึกษาเรื่อง “การประชาสัมพันธ์เพ่ือการมีส่วนร่วมของสื่อมวลชนในการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564)” ผู้ศึกษาได้แบ่งการศึกษา
ออกเป็น 2 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 ด้านกระบวนการการประชาสัมพันธ์ของส านักงาน ป.ป.ช. เพ่ือ
สร้างการมีส่วนร่วมกับสื่อมวลชนในโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการ
ต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) และประเด็นที่ 2 ด้านปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายสื่อมวลชนและความคิดเห็นของเครือข่ายสื่อมวลชนที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ของส านักงาน 
ป.ป.ช. ในโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต  
(พ.ศ. 2560 – 2564) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
ประเด็นที่ 1 คือ ด้านกระบวนการการประชาสัมพันธ์ของส านักงาน ป.ป.ช. เพื่อ

สร้างการมีส่วนร่วมกับสื่อมวลชนในโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อการ
ต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) การศึกษาในประเด็นนี้ คือ ศึกษาจากกลุ่มข้าราชการ
ส านักงาน ป.ป.ช. ที่ปฏิบัติหน้าที่ โดยตรงเกี่ยวกับกระบวนการท างานของส านักประชาสัมพันธ์
ส านักงาน ป.ป.ช. ผลการศึกษามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

จากการสัมภาษณ์ด้านกระบวนการท างานตามแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการ
ต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) และจากการเก็บข้อมูลเอกสารของยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือ
การต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) พบว่า ส านักงาน ป.ป.ช. มีกระบวนการการ
ประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 

1. การทบทวน โดยทบทวนจากสภาพปัญหา ทบทวนผลการวิจัยที่ผ่านมา ทบทวน
นโยบายองค์กร ทบทวนยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อง  

2. การวางกลยุทธ์และจัดท าแผนปฏิบัติการ  
3. การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
4. การตรวจสอบผลการปฏิบัติการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการ

ปฏิบัติงาน 
ประเด็นที่ 2 คือ ผลการศึกษาด้านปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของเครือข่าย

สื่อมวลชนและความคิดเห็นของเครือข่ายสื่อมวลชนที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ของส านักงาน 
ป.ป.ช. ในโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อการต่อต้านการทุจริต  

Ref. code: 25605907011430GNQ



26 

(พ.ศ. 2560 – 2564) การศึกษาในประเด็นนี้ คือ ศึกษาจากกลุ่มเครือข่ายสื่อมวลชนที่อยู่ส่วนกลาง 
และมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่และส านักงาน ป.ป.ช. เป็นประจ า รวมถึงมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของส านักงาน ป.ป.ช. เป็นประจ าในทุกประเภทของสื่อ การศึกษามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ด้านปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วม 
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสื่อมวลชนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์   

การสื่อสารเพื่อการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) 
1. ปัจจัยด้านนโยบายของสื่อ  
2. ปัจจัยด้านคุณค่าของข่าว  
3. ปัจจัยด้านความสะดวกสบายในการท างานของสื่อ 
ด้านความคิดเห็นต่อเจ้าหน้าที่ส านักงาน ป.ป.ช. และความคิดเห็นต่อการจัด

โครงการ/กิจกรรม จากการสัมภาษณ์และการเก็บข้อมูลเอกสารจากกฤตภาค (Clipping News) ผ่าน
คอลัมน์หนังสือพิมพ์ต่าง ๆ  

1. ความคิดเห็นของเครือข่ายสื่อมวลชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์ของส านักงาน ป.ป.ช. ในโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการ
ต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) 

2. ความความคิดเห็นของเครือข่ายสื่อมวลชนที่มีต่อการจัดโครงการ/กิจกรรม ภายใต้
แผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 
4.1 กระบวนการการประชาสัมพันธ์ของส านักงาน ป.ป.ช. 
 

จากการศึกษากระบวนการการประชาสัมพันธ์ของส านักงาน ป.ป.ช. เพ่ือสร้างการมีส่วน
ร่วมกับสื่อมวลชนในโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต 
(พ.ศ. 2560 – 2564) พบว่า ส านักงาน ป.ป.ช. มีกระบวนการการประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย  
4 ขั้นตอน คือ 1) การทบทวน โดยทบทวนจากสภาพปัญหา ทบทวนผลการวิจัยที่ผ่านมา ทบทวน
นโยบายองค์กร ทบทวนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 2) การวางกลยุทธ์และจัดท าแผนปฏิบัติการ 3) การ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และ 4) การตรวจสอบผลการปฏิบัติการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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4.1.1 การทบทวน โดยทบทวนจากสภาพปัญหา ทบทวนผลการวิจัยท่ีผ่านมา 
ทบทวนนโยบายองค์กร ทบทวนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

4.1.1.1 การวางกรอบแนวทางพัฒนายุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อการต่อต้าน
การทุจริตทุจริต เพ่ือน าไปสู่แผนยุทธศาสตร์การสื่อสารฯ ที่สมบูรณ์ โดยมีการจัดโครงการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) ในโครงการดังกล่าว ได้เชิญ
วิทยากรที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เป็นผู้ผักดัน
และขับเคลื่อนการวางกรอบแนวทาง ทิศทางต่าง ๆ รวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการ
สื่อสารเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย อีกทั้งยังมีผู้ที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร อาทิ ผู้อ านวยการส านักต่าง  ๆ 
ของส านักงาน ป.ป.ช. ที่อยู่ส่วนกลางและเกี่ยวข้องกับแผนงานด้านการป้องกันการทุจริต ร วมถึง
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการป้องกันการทุจริต อาทิ ส านักงาน ป.ป.ท. ส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรมประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ หวังให้เกิดการ
ทบทวนผลการด าเนินงานที่มา ข้อเท็จจริงทั้งหมด ทั้งในเรื่องของความส าเร็จ รวมถึงปัญหา อุปสรรค 
และแนวโน้มในอนาคตของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ อีกทั้งยังมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ประกอบการ
ทบทวน เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

ในการจัดโครงการเพ่ือพัฒนายุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการ
ทุจริตขึ้นนี้ เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และเพ่ือให้มีกรอบทิศทางและแผนในการด าเนินงาน และเกิด
บูรณาการกับทุกภาคส่วนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะ
ด้านการสื่อสารมวลชนและผู้ปฏิบัติงานจริงเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการด้วย ซึ่งในการจัดกิจกรรมนี้ 
ส านักงาน ป.ป.ช. มีการจัดท าทั้งหมด 3 ครั้งด้วยกัน ครั้งแรก จัดขึ้นโดยมีเป้าหมายหมายเพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นในการพัฒนายุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่สอง เป็นการจัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการการมีส่วนร่วมในการจัดท ายุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต 
(พ.ศ. 2560 – 2564) โดยในครั้งนี้ มุ่งหวังให้เกิดโครงการ/กิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารฯ 
และมุ่งหวังให้เกิดกรอบแนวทางกลไกในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารฯ นี้ด้วย และในครั้ง
ที่สาม เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือชี้แจงยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต พ.ศ. 
2560 -2564 น าไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งในครั้งนี้ต้องการได้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการร่างยุทธศาสตร์การ
สื่อสารฯ เพ่ือหาข้อสรุปและด าเนินการในกระบวนการต่อไป 
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ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน อยู่ระหว่างเดือนกันยายน 2559 – มีนาคม 
2560 คณะท างานได้มีการวางแผนและเตรียมงานทั้งกระบวนการ คือ เริ่มเขียนโครงการ , ขออนุมัติ
โครงการ, ขออนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่าย, ท าหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ , 
ติดต่อสถานที่ในการจัดงานประชุมฯ, ระหว่างการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและดูแลความ
เรียบร้อยทุกอย่างในระหว่างการประชุม, หลังจัดการประชุมฯ ต้องสรุปผลการประชุมและจัดท าเป็น
รูปเล่มเพ่ือเสนอผู้บริหารและเพ่ือเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. และขั้นตอนสุดท้ายคือ 
หากมติที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นชอบ คณะท างานแจ้งเวียนยุทธศาสตร์การสื่อสารฯ ให้
หน่วยงานในสังกัดส านักงาน ป.ป.ช. น าสู่การปฏิบัติต่อไป (สายทิพย์ แตงเอ่ียม , สัมภาษณ์, 27 
มิถุนายน 2561) 

4.1.1.2 การจัดโครงการพัฒนายุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อการต่อต้านการทุจริต 
(พ.ศ. 2560 – 2564) เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ความส าเร็จ ปัญหา
อุปสรรค และแนวโน้มในอนาคตของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง/SWOT Analysis 
โดยขั้นตอนนี้เริ่มตั้งแต่การทบทวนยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 1-2 โดยมีการวิเคราะห์จัดท า SWOT  
ในขั้นตอนนี้เป็นการจัดท ากันเองภายในส านักประชาสัมพันธ์ส านักงาน ป.ป.ช. เมื่อได้ข้อสรุป  
จึงน าเสนอต่อที่ประชุมคณะท างานเฉพาะกิจเรื่องการจัดท าร่างยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้าน
การทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) เพ่ือให้มีมติจากที่ประชุมนี้ และได้น ามติจากที่ประชุมนี้ วางกรอบ
แนวทางในการจัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากองค์กร หน่วยงาน และบุคคลอ่ืน ๆ 

ขั้นตอนที่  2  การจัดสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริตครั้งแรก ในขั้นตอนนี้เน้นไปที่บุคลากรภายในองค์กร
ภายในส านักงาน ป.ป.ช. โดยเน้นไปที่ ผู้อ านวยการทุกส านักที่สังกัด ป.ป.ช. ส่วนกลาง ทั้งสายงาน
ด้านป้องกันการทุจริต ด้านปราบปรามการทุจริต และด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน รวมถึง
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ที่ท างานเป็นคณะอนุกรรมการของส านักงาน ป.ป.ช. 

ขั้นตอนที่ 3 เมื่อได้ข้อสรุปจากขั้นตอนที่ 2 จึงท าการยกร่างยุทธศาสตร์ 
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ แนวทางกลยุทธ์และมาตรการเสริมต่าง ๆ ซึ่ง
ในขั้นตอนนี้เป็นการน าผลสรุปจากการจัดสัมมนาครั้งแรก โดยคณะท างานได้จัดท าเป็นร่างแผนฯ และ
แนวทางในการปฏิบัติ เพ่ือน าเสนอท่ีประชุมเฉพาะกิจเพ่ือการจัดท ายุทธศาสตร์การสื่อสารฯ หากมติที่
ประชุมเห็นชอบ ในขั้นตอนต่อไป คือการจัดการประชุมครั้งที่สองโดยเน้นกลุ่มผู้ร่วมประชุมเป็น
ผู้ปฏิบัติงานจริง 
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ขั้นตอนที่ 4 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการมีส่วนร่วมในการจัดท า
ยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่สองเป็นการจัดการประชุมโดยเน้นกลุ่มผู้ลงมือ
ปฏิบัติงานจริงและเป็นผู้ที่อยู่ในหน้าที่ของงานด้านป้องกันการทุจริตและงานด้านการสื่อสารทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร เพ่ือร่วมจัดท าแผนฯ สู่การน าไปใช้จริง โดยมีการก าหนดโครงการ/กิจกรรม 
พร้อมทั้งการขับเคลื่อนตามแผนฯ ที่ได้ก าหนดไว้ เมื่อแผนฯ เสร็จสมบูรณ์จากการประชุมครั้งที่สองนี้ 
คณะท างานจะน าเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการโฆษกการประชาสัมพันธ์และการบริหารการสื่อสาร
ของส านักงาน ป.ป.ช. ต่อไป 

ขั้นตอนที่ 5 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือชี้แจง (ร่าง) ยุทธศาสตร์การ
สื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่สาม ในครั้งนี้ เป็นการประชุมชี้แจง ตามมติที่ประชุม
คณะอนุกรรมการโฆษกฯ เกี่ยวกับ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การสื่อสารฯ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ และมี
กรอบทิศทางและแผนในการด าเนินงานในการขับเคลื่อนงานสื่อสารเพ่ือรณรงค์การป้องกันและปราม
ปรามการทุจริตไปในทิศทางเดียวกัน โดยมุ่งหวังเพ่ือสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตในวงกว้าง 

ขั้นตอนที่ 6 ปรับปรุงร่างฯ จัดท ารูปเล่มสมบูรณ์ และบทสรุปส าหรับ
ผู้บริหารเสนอต่อคณะอนุกรรมการโฆษกฯ และต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในขั้นตอนนี้ถือว่าการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) เสร็จสมบูรณ์แล้ว 

ขั้นตอนที่ 7 แจ้งเวียนยุทธศาสตร์การสื่อสารฯ ให้หน่วยงานในสังกัด
ส านักงาน ป.ป.ช. ใช้ต่อไป โดยส านักประชาสัมพันธ์ ในฐานะฝ่ายเลขาฯ ในการจัดท ายุทธศาสตร์การ
สื่อสารเพื่อการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้ท าการแจ้งเวียน และมีการชี้แจงยุทธศาสตร์
การสื่อสารฯ ให้กับเจ้าหน้าที่ส านักงาน ป.ป.ช. ทั้ง 76 จังหวัด เป็นการประชุมวีดิทัศน์คอนเฟอร์เรนซ์ 
โดยก่อนที่จะมีการประชุม ส านักประชาสัมพันธ์ได้จัดส่งเอกสารยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้าน
การทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) ไปที่ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดแล้ว 

“...การจัดท าแผนการสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 -2564) นี้ เป็นการ
จัดท าที่มีขั้นตอนและกระบวนการที่ค่อนข้างมาก โดยเริ่มตั้งแต่ก่อนการจัดท าแผนฯ คณะท างานได้
ท าบันทึกถึงผู้บริหารส านักงาน ป.ป.ช. เพ่ือขอสัมภาษณ์ และท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีการขอ
สัมภาษณ์ตั้งแต่ประธานกรรมการ ป.ป.ช., กรรมการ ป.ป.ช. และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร
องค์กร โดยคณะท างานมีวัตถุประสงค์เพ่ือน ามาวิเคราะห์และด าเนินการในขั้นตอนอ่ืน ๆ ต่อไป...” 

“...ก่อนที่จะมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารฯ ขึ้นมา ส านักประชาสัมพันธ์ได้มี
การขอสัมภาษณ์ผู้บริหารส านักงาน ป.ป.ช. เพื่อท าการวิเคราะห์ และน าไปสู่ขั้นตอนการท ากรอบเพ่ือ
จัดโครงการจัดท าแผนฯ ตัวนี้ขึ้นมา...”  

“...แต่การสัมภาษณ์ผู้บริหารนั้น อาจจะสัมภาษณ์ไม่ครบทุกคน เนื่องจากบางคนไม่
สะดวกในการให้สัมภาษณ์...” 
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“...เมื่อด าเนินการในขั้นตอนของการสัมภาษณ์ผู้บริหารแล้ว ในขั้นตอนต่อไปจึงเป็นการ
วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือน าข้อมูลเหล่านั้น มาเป็นตัวก าหนดแผนฯ และด าเนินการตามขั้นตอนของแผน
ต่อไป...” (สายทิพย์ แตงเอ่ียม, สัมภาษณ์, 27 มิถุนายน 2561)   

4.1.2 การวางแผนกลยุทธ์และจัดท าแผนปฏิบัติการ 
จากที่มีการวางกรอบแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ฯ จนท าให้ได้แผน

ยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่สมบูรณ์ ดังนั้น เพ่ือให้การ
ด าเนินงานตามแผนฯ ประสบผลส าเร็จ ส านักงาน ป.ป.ช. จึงมีการขับเคลื่อนโดยการใช้ “กลไกการ
บริหารจัดการและการติดตามผล” เป็นตัวแปรส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ โดยมีรายละเอียด
ดังตอ่ไปนี้ 

4.1.2.1 สร้างกลไกภายในและเชื่อมโยงกลไกภายนอกในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อการต่อต้านการทุจริต 

(1) ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อการต่อต้านการทุจริต 
นอกเหนือจากจะมีกลไกภายใน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. การท างานของส านักงาน ป.ป.ช. 
ต้องประสานเชื่อมโยงกับกลไกภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต ทั้ง
ในส่วนที่ตั้ งโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  และโดยฝ่ายบริหารเพ่ือบูรณาการงานด้าน
ประชาสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาครัฐซึ่งมีกรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลัก โดย
มีกลไกที่เกี่ยวข้องในขับเคลื่อน 3 ระดับ คือ คณะกรรมการระดับนโยบาย คณะท างานระดับ
หน่วยงาน / องค์กร / สถาบัน  และคณะท างานระดับพื้นท่ี (ภาค) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นี้ 

1) คณะกรรมการระดับนโยบาย 
1. คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) แต่งตั้ง 4 

คณะ คือ 1) คณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติด้านการปลูกฝังจิตส านึกและสร้างการรับรู้  
2) คณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติด้านป้องกันการทุจริต 3) คณะศูนย์อ านวยการต่อต้าน
การทุจริตแห่งชาติ (ศอ.ตช.) อนุกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ และ 4) คณะอนุกรรมการ
ประสานความร่วมมือข้อตกลงคุณธรรม 

2. คณะกรรมการพิจารณาการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณา
การเรื่องการป้องกันปราบปรามการทุจริตฯแต่งตั้ง 2 คณะ คือ 1) คณะอนุกรรมการติดตามและ
ประเมินผล และ 2) คณะอนุกรรมการบูรณาการด้านประชาสัมพันธ์ 

3. คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่าย 
4. ศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอ.ตช.) 
5. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ๓๕ ส่วนราชการ และ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัด 
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2) คณะท างานระดับหน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน 
1) คณะอนุกรรมการอ านวยการประสานการขับเคลื่อนและ

ติดตามผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ และมีการแต่งตั้ งชุดย่อย 5 คณะคือ .1) 
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ โดยใช้กลไกศาสนา 2) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ โดยใช้กลไก
การศึกษา 3) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ ภาคเอกชน 4) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ ภาคประชา
สังคมและสื่อมวลชน และ 5) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ ภาครัฐ 

2) คณะอนุกรรมการโฆษกการประชาสัมพันธ์และการบริหารการ
สื่อสารของส านักงาน ป.ป.ช. 

3) คณะท างานระดับพื้นที่ (ภาค) 
1. คณะอนุกรรมการการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติฯระดับ

จังหวัด (76 จังหวัด) ซึ่งเป็นกลไกตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 
2. คณะท างานโฆษกการประชาสัมพันธ์และการบริหารการสื่อสาร

ของ ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด 
กลไกขับเคลื่อนทั้ง 3 ระดับนี้ มีการด าเนินงานและการปฏิบัติโดยการ

ประชุมหารือและก าหนดทิศทางในการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นประจ าและต่อเนื่อง ส าหรับการประชุม
ระดับองค์กรโดยมีส านักงาน ป.ป.ช. เป็นฝ่ายเลขาฯ จะมีการประชุมอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง หรือ
ตามมติที่ประชุมในแต่ละครั้ง 

(2) มีการบริหารจัดการแผนฯ ให้บังเกิดผลทางปฏิบัติได้จริง โดยส านักงาน 
ป.ป.ช. ได้ประสานความร่วมมือกับคณะท างานต่าง  ๆ รวมทั้งหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการ
ประชาสัมพันธ์ภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือประชุมหารือสร้างความเข้าใจ การ
ยอมรับ และความร่วมมือในการน าแผนฯ ไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีของแต่ละหน่วยงาน
ดังกล่าวและสอดคล้องกับกรอบระยะเวลาที่ก าหนดในแผนฯ ในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้  มีการ
ประสานงานด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการในการสื่อสารต่อสาธารณะ
ที่สอดคล้องกันทั้งเนื้อหา ที่ใช้ในการสื่อสารและการบูรณาการการใช้ทรัพยากรและงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ มิให้เกิดความซ้ าซ้อนและต้องส่งผลต่อการโน้มน้าวพฤติกรรมของคนในสังคมในการมี
ส่วนร่วมต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างกว้างขวาง 

1) ตั้งคณะท างานร่วมกันหรือประสานความร่วมมือและบูรณาการการ
ท างานร่วมกันกับองค์กรภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต สื่อมวลชน และภาคี
เครือข่ายอย่างเป็นเอกภาพ เช่น กรมประชาสัมพันธ์ สมาคมสื่อช่อสะอาด มูลนิธิมั่นพัฒนา สมาคมสื่อ
ดิจิตอล ฯลฯ โดยมีการระดมความคิดจากทุกภาคส่วนในการวางแผนการสื่อสารร่วมกันอย่างเป็น
ระบบเพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันก าหนดทิศทางและรูปแบบของประชาสัมพันธ์สามารถน าไป
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ปฏิบัติได้ในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้เกิดพลังเครือข่ายจากทุกภาคส่วนที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อนการ
สื่อสารเพื่อต่อตา้นการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) มีการประชุมวางแผนเพ่ือวิเคราะห์ เนื้อหาสาระ กลุ่มเป้าหมาย การ
ใช้สื่อและกิจกรรมรณรงค์มาใช้ในการสร้างกระแสและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง และ
จัดท าสื่อที่เหมาะสมกับระดับความรับรู้เพ่ือปลุกกระแสและจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม อาทิ การบรรยายและการสัมมนา สร้างสื่อเพ่ิมความตระหนักด้วย
กรณีศึกษาทั่วไปการใช้สื่อมวลชนผู้น าทางความคิดเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการฉุกคิดและความกังวลถึง
ปัญหาตลอดจนผลความเสียหายของการทุจริต การประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือสร้างความเข้าใจผลที่เกิดจาก
การทุจริตและการตรวจสอบการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการบูรณการการสื่อสารและ
เฝ้าระวังการทุจริต 

3) พัฒนาการสื่อสาร โดยการจ าแนกกลุ่มเป้าหมายและสร้างเนื้อหา 
และช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม รวมทั้งจัดท าข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการสื่อสารการต่อต้าน
การทุจริตให้มีประเด็นที่ต่อเนื่อง ควรมีการรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร ผลการตัดสินคดีการทุจริต ผลการ
ศึกษาวิจัยมาตรการ  และผลงานทางวิชาการ ทั้งสภาพปัญหา สถานการณ์การทุจริต  เพ่ือเป็น
บทเรียนในการวิเคราะห์พฤติกรรม/วงจรการทุจริตของกลุ่มเป้าหมาย และเสริมสร้ างความเข้าใจ
ปัจจัยการเกิดการทุจริตหรือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขจัดการทุจริต โดยเฉพาะประเด็น/เรื่องที่
ประชาชนให้ความสนใจ (Hot Issue) ทั้งนี้ ค านึงถึงผลประโยชน์ที่สังคมจะได้รับจากสื่อประชาสัมพันธ์ 

4) บูรณาการงานสื่อสารเพ่ือสร้างพันธมิตรในการประชาสัมพันธ์ควบคู่
กับการปลุกกระแสสังคมไม่ทนต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต โดยร่วมมือกับ
องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน  ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต สื่อมวลชน และภาคีเครือข่าย 

5) พัฒนาระบบการบริหารสื่อสารทั้งภายในคู่ขนานกับภายนอก 
1. พัฒนาบุคลากรให้เห็นความส าคัญและสามารถเป็นตัวแทนใน

การประชาสัมพันธ์ได้   มีทักษะในการสร้าง content is the kings เพ่ือสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต  

2. ปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑ์ รองรับในการก าหนดบุคคลเพ่ือ
เป็นโฆษก และต้องก าหนดบทบาทอ านาจหน้าที่ของโฆษกฯ 3 ระดับ คือ กรรมการ ป.ป.ช. ส านักงาน 
ป.ป.ช. และ ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด 

3. มีการจัดท าฐานข้อมูลกลางที่เอ้ือต่อการสื่อสารภายในและ
ภายนอกที่มีความเชื่อมโยงของส านักประชาสัมพันธ์ ส่งผลให้การปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ได้รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาช่องทางการสื่อสารเพ่ือเข้าถึงข้อมูลได้ง่ าย สะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 
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(1.3) การปรับปรุงโครงสร้างภายในองค์กรเพ่ือขับเคลื่อนงานสื่อสารให้
เป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 อย่างเป็นระบบและเกิดความเป็น
เอกภาพ ซึ่งในข้ันตอนนี้ ต้องเข้าที่ประชุมองค์กรกลาง ของส านักงาน ป.ป.ช. ตามล าดับขั้นตอนต่อไป 

4.1.2.2 แผนการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์  
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต เพ่ือให้

มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนั้น จ าเป็นต้องวางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับแผนระดับชาติ ซึ่งในการ
วางแผนดังกล่าวนี้ นอกเหนือจากการวางแผนตามยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต
แล้ว ส านักงาน ป.ป.ช. ต้องด าเนินงานภายใต้แผนอ่ืน ๆ อีกมากมาย ซึ่งเป็นแผนระดับชาติที่ทุก
หน่วยงาน ทุกองค์กร ต้องถือปฏิบัติเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงาน (สายทิพย์ 
แตงเอ่ียม, สัมภาษณ์, 27 มิถุนายน 2561) 

ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด แผนการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์เพ่ือการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2561 -2564 โดยสอดคล้องกับ 

(1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  
(2) แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน 
(3) ยุทธศาสตร์ชาติฯ 20 ปี 
(4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ ฉบับที่ 12 
(5) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(6) จัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ ตามแผนบูรณาการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(7) ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ตามหนังสือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 
(8) ดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ  
(9) ดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทย (CSI) ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
(10) ยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) 
(11) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมของส านักงาน ป.ป.ช. (พ.ศ. 2561 – 2564) 
จากการวางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนต่าง ๆ 

ในระดับชาติ และเพ่ือให้การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต 
(พ.ศ. 2560 – 2564) ประสบผลส าเร็จ ส านักงาน ป.ป.ช. จึงมีการวางเป้าหมายในการสื่อสาร คือ 
ก าหนดเป้าหมาย โดยให้มีการท างานด้านการสื่อสารแบบบูรณาการมุ่งให้ “คนไทยตระหนักรู้  
ท าหน้าที่ปกป้องสิทธิของตนเอง ประเทศชาติ เริ่มต้นที่ตนเองก่อน ที่จะไม่ท าการทุจริต และตื่นตัวที่
จะไม่ทนเห็นคนอ่ืนทุจริตเช่นกัน”  
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โดยมีแนวคิดที่ว่า คนละไม้คนละมือร่วมแก้ไขปัญหาการทุจริต ภายใต้
แคมเปญ “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยใช้ตราสัญลักษณ์ “Zero Tolerance 
คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” 

 

 
 

ภาพที่ 4.1 ตราสัญลักษณ์ภายใต้แคมเปญ “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” 
 

จากภาพที่ 4.1 ตราสัญลักษณ์ภายใต้แคมเปญ “Zero Tolerance คน
ไทยไม่ทนต่อการทุจริต” สามารถอธิบายเพ่ิมเติมได้ว่า แคมเปญนี้ต้องการปลุกกระแสสังคมไม่ทนต่อ
การทุจริตโดยเริ่มต้นจากตนเองก่อน โดยมี “คน” เป็นศูนย์กลางของการปฏิรูประบบคิดพ้ืนฐาน ให้
รู้จักแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม และไม่ยอมรับ ไม่ทน ที่จะเห็นคนอ่ืนที่มีพฤติกรรม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ตั้งแต่เรื่องเล็ก ๆ จนถึงเรื่องใหญ่ ที่ทุกคนต่างละเลย เพิกเฉยกันมานาน 
อยู่อย่างมีความหวัง ว่าจะช่วยกันสร้างสังคมที่ดีให้เกิดขึ้นในอนาคตเพ่ือลูกหลาน และบทบาทของ
ตนเองจะเข้ามาร่วมได้อย่างไร ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนต้องไม่ทนต่อการกระท าที่ไม่ถูกต้อง เพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวม ในขณะเดียวกันต้องช่วยกันส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคมอย่างภาคภูมิใจ ชื่น
ชม ยกย่อง น าไปเผยแพร่ต่อ ให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ช่วยตนดีให้สามารถรักษาความดีอยู่ได้ 
โดยการสื่อสารทั้งหมดมุ่งเน้นไปที่ 4 ข้อดังต่อไปนี้ 

(1) ปรับวิธีคิดให้รู้จักแยกแยะว่า “เรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนบุคคลและ
เรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม” 

(2) สร้างความตระหนักในสิทธิและหน้าที่ในการต่อต้านการทุจริต การ
เข้ามามีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
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(3) สร้างประเด็นให้คิด มีทางเลือก 2 ทาง เมื่อพบเห็นทั้งเชิงลบและเชิง
บวก คือ เพิกเฉย หรือ ไม่ทน 

(4) การส่งเสริมยกย่องคนดี เปิดพ้ืนที่ให้คนดีมีที่ยืนในสังคมอย่าง
ภาคภูมิใจ   

4.1.2.3 กลยุทธ์  (เพิ่มเติม) ในการด าเนินงานการขับเคลื่อนตามแผน
ยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) มีทั้งหมด 3 ส่วน คือ  

ส่วนที่ 1 รณรงค์เพื่อปลุกกระแสสังคมไม่ทนต่อการทุจริต ภายใต้
แคมเปญ “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ด าเนินการโดยส านักงาน ป.ป.ช. ทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการสื่อสาร 

(1) กลุ่มเป้าหมายในประเทศ คือกลุ่มท่ีต้องสร้างความตระหนักรู้ ตื่นตัว กล้า
แสดงพลังที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

1) ประชาชน เน้นวัยท างาน พบเห็นการทุจริตจนคุ้นชิน กล้าเปลี่ยน
ความคิด กล้าแสดงออกท่ีจะไม่ทนได้อีกต่อไป 

2) เด็ก เยาวชน พลังคนรุ่นใหม่ที่จะต้องให้สิ่งที่ถูกต้องเพ่ือสร้างความ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

3) เครือข่าย ภาครัฐ เอกชน แนวร่วมบูรณาการท างานร่วมกันเพ่ือปลุก
สังคมไม่ทนต่อการทุจริตในบริบทของตนเอง 

4) นักการเมือง ข้าราชการ กลุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กล้าที่จะไม่ตามน้ า ปฏิเสธสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 

5) สื่อมวลชน สื่อออนไลน์ เครือข่ายในการสื่อสาร เป็นสื่อกลางที่ช่วย
เผยแพร่ข้อมูลไปสู่สาธารณชน 

6) บุคลากรส านักงาน ป.ป.ช. เป็นสื่อบุคคลที่ช่วยยกระดับภาพลักษณ์
และความเชื่อม่ันในการท างานส านักงาน ป.ป.ช. 

(2) กลุ่มเป้าหมายต่างประเทศ กลุ่มท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินค่า CPI ได้รับรู้
ถึงความพยายามของไทยในการแก้ไขการทุจริตอย่างจริงจัง 

ส่วนที่ 2 เผยแพร่ผลงานและข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือสร้างการรับรู้และความ
เชื่อมั่นในกระบวนท างานด้านการป้องกันและปราบปรามของส านักงาน ป.ป.ช. ด าเนินการโดยส านัก
ประชาสัมพันธ์ และมีหน่วยงานในสังกัดที่เก่ียวข้องสนับสนุนข้อมูลและช่วยประชาสัมพันธ์ 

ส่วนที่ 3 การสื่อสารภายในองค์กร ด าเนินการโดยส านักประชาสัมพันธ์ 
และมีหน่วยงานในสังกัดที่เก่ียวข้องสนับสนุนข้อมูลและช่วยประชาสัมพันธ์ 
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การสื่อสารภายในองค์กร ส างาน ป.ป.ช. มีช่องทางในการสื่อสารที่
หลากหลาย อาทิ เว็บไซต์ส านักงาน ป.ป.ช. หนังสือเวียนภายใน ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ภายใน เสียงตามสาย วารสารสุจริต และสื่อออนไลน์ ช่องทางเหล่านี้มีการส่งข้อมูล
ข่าวสารเป็นประจ า โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทุกส่วนจะมีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่ งกันและกันภายในองค์กร โดยมีแหล่งรวบรวมข้อมูลกลาง คือ ส านัก
ประชาสัมพันธ์ส านักงาน ป.ป.ช. ท าหน้าที่เป็น โต๊ะข่าว ป.ป.ช. โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังแผนภูมิ
ต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 4.2 แผนภาพ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) โต๊ะข่าว ป.ป.ช. แสดงถึงการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลซึ่งกันและกันภายในองค์กรโดยมีแหล่งรวบรวมข้อมูลกลางคือส านักประชาสัมพันธ์ ข้อมูลจาก
ส านักประชาสัมพันธ์ ส านักงาน ป.ป.ช. (2560)  

Ref. code: 25605907011430GNQ



38 

จากภาพที่ 4.2 แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) การท างาน “โต๊ะข่าว 
แสดงถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันภายในองค์กรโดยมีแหล่งรวบรวมข้อมูลกลางคือส านัก
ประชาสัมพันธ์ พบว่า ส านักประชาสัมพันธ์ ส านักงาน ป.ป.ช. มีการวิเคราะห์ มีการวางแผนขั้นตอน
ในการปฏิบัติงาน มีการวางแผนและปฏิบัติงานตามแผน และแผนภูมินี้ เป็นเพียงกลไกการบริหารงาน
สื่อสารของส านักงาน ป.ป.ช. เพราะจากการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
จะเห็นได้ว่ายังมีโครงการ/กิจกรรมที่เด่นอีกมากมาย ที่ต้องใช้กลไกการสื่อสารโดยเครือข่ายสื่อมวลชน
ในการขับเคลื่อนตามแผนฯ 

“...นอกจากการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต 
(พ.ศ. 2560 – 2564) ส านักงาน ป.ป.ช. ยังมีแผนส าหรับปฏิบัติงาน (Flow Chart) ที่หลากหลายตาม
วัตถุประสงค์การใช้งานหรือปฏิบัติงานจริง ทั้งนี้เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกระบวนการ
ประชาสัมพันธ์และเพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารของส านักงาน ป.ป.ช. เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเพ่ือให้ตรงตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง จึงได้มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน โดยมีการจัดท าแผนภูมิต่าง ๆ.เช่น แผนส าหรับปฏิบัติงาน (Flow Chart) เกี่ยวกับการ
จัดท าค าขอตั้งงบประมาณโครงการประจ าปีและแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักประชาสัมพันธ์ , 
การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก, การขอความอนุเคราะห์สื่อมวลชนมาท าข่าว, การแก้ไขข้อมูล
ข่าวสารที่มีผลกระทบทางลบ, ข่าวสารภายในส านักงาน ป.ป.ช. หัวสีม่วง และแผนส าหรับปฏิบัติงาน 
(Flow Chart) เกี่ยวกับการท างาน “โต๊ะข่าว” ป.ป.ช. ...” (สายทิพย์ แตงเอ่ียม, สัมภาษณ์, 27 
มิถุนายน 2561)   

4.1.3 การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ส านักงาน ป.ป.ช. จัดท าแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต 

(พ.ศ. 2560 – 2564) โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “สื่อสารสร้างสรรค์ บูรณาการทุกภาคส่วน น าสังคมไทยใส
สะอาด” และมีพันธกิจ คือ 1) บูรณาการงานสื่อสารเพ่ือเป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์
ชาติฯ ระยะที่ 3 กับทุกภาคส่วนในการปลุกกระแส “สังคมไทยไม่ทนต่อการทุจริต” น าไปสู่สังคมไทย
ใสสะอาด 2) เสริมสร้างบทบาทเครือข่ายในการสื่อสารร่วมต้านการทุจริตในทุกพ้ืนที่ 3) พัฒนาระบบ
บริหารจัดการงานสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ และ 4) พัฒนาการสื่อสารเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ และความ
เชื่อมั่นในกระบวนการท างานด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ 1) 
สังคมรับรู้ปัญหาการทุจริต ตระหนักผลเสียหายที่เกิดขึ้น และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้าน การ
ทุจริต 2) เครือข่ายการสื่อสารมีระบบกลไกในการขับเคลื่อนการสื่อสารเพ่ือต่อต้านการทุจริตได้อย่าง
มีประสิทธิผล 3) ระบบงานสื่อสารเพื่อการต่อต้านการทุจริตมีประสิทธิภาพ และ 4) ส านักงาน ป.ป.ช. 
มีภาพลักษณ์ที่ดี และประชาชนมีความเชื่อมั่นในกระบวนการท างานด้านป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
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เป้าหมายที่ส าคัญของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการ
ทุจริต (พ.ศ. 2560 -2564) คือ 

1. ระดับการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย (รับรู้ เปลี่ยนทัศนคติ การเข้ามามีส่วน
ร่วม) 

 1.1 ผลการรับรู้ข่าวสารการด าเนินงานของส านักงาน ป.ป.ช. จากประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  

 1.2 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างไม่เห็นด้วยว่าการให้สินน้ าใจแก่เจ้าหน้าที่รัฐ
เป็นเรื่องไม่เสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95  

 1.3 ระดับคะแนนของกลุ่มเป้าหมายที่ไม่สามารถที่จะทนต่อการทุจริตได้ 2 
จาก 10 คะแนน  

 1.4 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ยินดีเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 87  

2. จ านวนเครือข่ายการสื่อสารที่ร่วมในการขับเคลื่อนงานเพ่ิมขึ้นจากเดิมที่มีอยู่
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

3. เครือข่ายการสื่อสารที่มีอยู่เดิมมีการสร้างระบบและกลไกในการขับเคลื่อนงาน
ต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 35  

4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อระบบบริหารจัดการงานสื่อสารเพ่ือต่อต้าน
การทุจริตเพ่ิมข้ึนต่อเนื่อง (ช่องทางทางการสื่อสารร้อยละ 70 / การน าเสนอข้อมูลร้อยละ 70)  

5. ผลความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อส านักงาน ป.ป.ช.ด้านการต่อต้านการ
ทุจริตได้คะแนน 6 จากคะแนนเต็ม 10  

6. ผลการประเมินภาพลักษณ์ ป.ป.ช. (ความโปร่งใส/ซื่อสัตย์เป็นธรรม/มือ
อาชีพ/น่าเชื่อถือ/ รับผิดชอบต่อสังคม/มีส่วนร่วมกับประชาชน/รวดเร็ว/การสื่อสารที่เข้าถึง) จากการ
ส ารวจกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 85) 

4.1.3.1 ยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564)  
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการการสื่อสารสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
เพ่ือให้สังคมรับรู้ปัญหาการทุจริต ตระหนักผลเสียหายที่เกิดขึ้น และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้าน
การทุจริต โดยการก าหนดกลยุทธ์การสื่อสารสร้างสรรค์เชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือปลุกกระแส
สังคมรับรู้ปัญหาการทุจริต ตระหนักถึงผลเสียหายที่เกิดขึ้น และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการ
ทุจริต การแสวงหาแนวร่วมเครือข่ายการสื่อสารเพ่ือรณรงค์ปรับเปลี่ยนวิธีคิดที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวม
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มากกว่าส่วนตน ด ารงตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการสื่อสาร
สาธารณะเพ่ือปลุกกระแสสังคมไม่ทนต่อการทุจริต มีความตื่นตัวและร่วมกันต่อต้านคนโกง  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างพลังเครือข่ายงานสื่อสารร่วมต้านการทุจริต เพ่ือให้
เครือข่ายการสื่อสารมีระบบกลไกในการขับเคลื่อนการสื่อสารเพ่ือต่อต้านการทุจริตได้อย่างมี
ประสิทธิผล โดย พัฒนาเครือข่ายด้านการสื่อสารให้มีระบบกลไกเพ่ือต่อต้านการทุจริตทั้งเครือข่าย
ของส านักงาน ป.ป.ช. และเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานอ่ืน การเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะในการ
สื่อสารเพ่ือต่อต้านการทุจริตให้กับเครือข่ายด้านการสื่อสาร และสนับสนุนเครือข่ายด้านการสื่อสาร
เพ่ือต่อต้านการทุจริตให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารการสื่อสาร เพ่ือพัฒนาระบบการ
บริหารการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ โดยสร้างระบบเชื่อมโยงข้อมูลการสื่อสารของส านักงาน ป.ป.ช. 
ให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนารูปแบบ วิธีการ เนื้อหาสาระ และช่องทางให้เหมาะสม สอดคล้ องกับ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ การประเมินผลการด าเนินงานด้านการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง 
และการพัฒนาบุคลากรด้านการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง  

ยุทธศาสตร์ที่  4 เสริมสร้างภาพลักษณ์ของส านักงาน ป.ป.ช. เพ่ือ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณชนและเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการท างานด้านป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และการด าเนินงานของส านักงาน 
ป.ป.ช. ต่อสาธารณชนทั้งในและต่างประเทศ สร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชนในกระบวนการท างาน
ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงาน ป.ป.ช. สร้างความเข้าใจในแนวทางการส่งเสริม
ภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศเพ่ือยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศ 
และพัฒนาระบบการสื่อสารภายในองค์กร ให้บุคลากรทุกระดับมีความเข้าใจทัศนคติที่ดี และมีส่วน
ร่วมในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ส านักงาน ป.ป.ช. 

เมื่อมีแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 
2564) จึงเกิดโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนฯ ดังกล่าว ในขั้นตอนนี้ส านักประชาสัมพันธ์ ส านักงาน 
ป.ป.ช. ได้มีการเขียนโครงการ/กิจกรรม เพ่ือเสนองบประมาณประจ าปีโดยยึดแผนยุทธศาสตร์การ
สื่อสารฯ เป็นหลัก ผู้ศึกษาพบว่า มีโครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญจ านวนมาก โดยสามารถแยกตาม
ยุทธศาสตร์การสื่อสารได้ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.1  
โครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 

- โครงการรณรงค์
ต่อต้านการทุจริตตาม
แผนบูรณาการร่วมกับ
กรมประชาสัมพันธ์  
- โครงการการบูรณา
การร่วมระหว่าง
องค์กรอิสระและ
หน่วยงานต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชัน
ภาครัฐในคดีเกี่ยวกับ
การทุจริตฯ 
- โครงการมอบรางวัล 
“ช่อสะอาด”  
- โครงการประกวดสื่อ
ป้องกันการทุจริต  
- โครงการผลิตสื่อเชิง
บูรณาการการสื่อสาร 
ภายใต้แนวคิด “ฅ.
ไทยไม่โกง”  
- โครงการมหกรรม 
“ฅ.ไทยไม่โกง”  
- จัดท าและเผยแพร่
ข่าวเชิงสืบสวนและ
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  
 

- การประสานความ
ร่วมมือและหนุนเสริม
เครือข่ายสื่อสารที่
ได้มาลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) และไม่ได้ลง
นาม MOU เพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ต่อต้าน
การทุจริต  
- โครงการจุดกระแส
สังคมท่ีไม่ทนต่อการ
ทุจริตด้วยนวัตกรรม
สื่อสาธารณะ
สร้างสรรค์ร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรม
บันเทิงในแนวทาง
ประชารัฐ  
- การบูรณาการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการต่อต้านการ
ทุจริตและเสริมสร้าง
เครือข่ายร่วมกัน  
 

- โครงการผลิตสื่อด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ  
- การผลิตสื่อให้ความรู้
งานคดีท่ีมีต่อสังคม 
(การถอดบทเรียน) ทั้ง
ภาษาไทยและ
ต่างประเทศ   
- โครงการผลิตและ
จัดส่ง “สาระสู่ชุมชน 
รู้สู้ทุจริต สู่หอกระจาย
ข่าวหมู่บ้าน”  
- จัดท าฐานข้อมูล
กลางของส านัก
ประชาสัมพันธ์เพ่ือการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์  
- โครงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ 
(เว็บไซต์/สื่อออนไลน์ 
เช่น facebook / 
twitter 
/Application)  
 

- โครงการสื่อมวลชน
สัมพันธ์ 
- โครงการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารทางวิทยุทั้ง
ส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค  
- โครงการ
ประชาสัมพันธ์เนื่องใน
โอกาสครบรอบวัน
สถาปนาส านักงาน 
ป.ป.ช. 
- โครงการเกี่ยวกับ
การแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR) “ป.ป.ช. เติม
พลังความดีคืนสู่
สังคม”  
- การแถลงข่าว
เกี่ยวกับผลงาน/คดีที่
ส าคัญและอยู่ในความ
สนใจต่อสาธารณะ   
- โครงการจัดท า
นิทรรศการห้องอัปยศ
ที่ให้ส านัก
ประชาสัมพันธ์
ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์  
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ตารางที่ 4.1  
โครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560-2564) (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 

- รณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
กิจกรรม เช่น การเดิน
วิ่งต้านโกง  
- โครงการสื่อสารเพ่ือ
เปิดโปงการทุจริต
อย่างสร้างสรรค์และ
ยับยั้งการทุจริต  
- โครงการสร้างความ
ร่วมมือสื่อออนไลน์
ร่วมสร้างสังคมไม่ทน
ต่อการทุจริต  
- การประกาศ
เจตจ านง “วันต่อต้าน
การทุจริตสากล” 

- โครงการเสริมพลัง
สื่อมวลชนร่วมปรับ
ฐานคิดของสังคมให้
สามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและส่วนรวม
ร่วมสร้างสังคมไม่ทน
ต่อการทุจริต  
- โครงการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้เพื่อการ
ต่อต้านการทุจริต
ระหว่างหน่วยงาน
องค์กรสถาบันด้าน
สื่อมวลชน  
- การอบรมให้ความรู้
เทคนิคการเขียนข่าว
เชิงสืบสวน สอบสวน
ส าหรับสื่อมวลชน  
- อบรมและพัฒนา
ความรู้ในการผลิตข่าว
และรายการเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ   
- โครงการผลิตองค์
ความรู้เพื่อสร้าง
กระแสสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริตผ่าน
สื่อมวลชนท้องถิ่น  

- โครงการผลิตและ
เผยแพร่วารสาร 
ป.ป.ช. “สุจริต”  
- โครงการพัฒนาแอป
พลิเคชันระบบจับโกง  
- โครงการจัดท าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Application แจ้ง
เบาะแสการทุจริตหรือ
การละเมิดมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและ
เจ้าหน้าที่รัฐ 
- การประชาสัมพันธ์
เพ่ือเสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Application แจ้ง
เบาะแสการทุจริตหรือ
การละเมิดมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจ้า
หน้ารัฐ 
 

-โครงการประมวลผล
และเผยแพร่ผลการ
ด าเนินการต่อต้านการ
ทุจริตของประเทศไทย 
- โครงการสื่อ
ประชาสัมพันธ์ดัชนี
การรับรู้การทุจริตสู่
สาธารณะ   
- โครงการพัฒนาการ
สื่อสารภายใน
ส านักงาน ป.ป.ช. 
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ตารางที่ 4.1  
โครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560-2564) (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
 - โครงการส่งเสริมคน

ดี/หน่วยงานดี ร่วม
ต้านการทุจริต เพ่ือ
ปกป้อง “คนด”ี 

- โครงการพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือเผยแพร่
ข้อมูลนโยบายสู่
ประชาชนเพื่อ
สร้างสรรค์ความ
โปร่งใสและลดการ
ทุจริตในนโยบาย
สาธารณะ 
- การวิจัยเพื่อพัฒนา
งานประชาสัมพันธ์
ของส านักงาน ป.ป.ช. 
- การติดตาม
ประเมินผลตาม
ตัวชี้วัดผลส าเร็จของ
โครงการและพัฒนา
งานประชาสัมพันธ์
ของส านักงาน ป.ป.ช. 
- โครงการพัฒนา
บุคลากรด้าน
ประชาสัมพันธ์  
- โครงการพัฒนาผู้ที่
ท าหน้าที่โฆษก
ส านักงาน ป.ป.ช. เช่น 
การให้ข่าว การให้
สัมภาษณ์ 

 

หมายเหตุ: ข้อมูลจาก ส านักประชาสัมพันธ์ ส านักงาน ป.ป.ช. (2560)  
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จากตารางที่ 4.1 แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การ
สื่อสารเพื่อการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560-2564) ผู้ศึกษาสามารถแยกโครงการ/กิจกรรม ได้เป็น 2 
รูปแบบคือรูปแบบที่ 1 เป็นโครงการเกี่ยวกับการรณรงค์ (Campaign) การปลุก/ปลูกจิตส านึกให้กับ
เครือข่ายทุกกลุ่มเป้าหมายในการต่อต้านการทุจริต และรูปแบบที่ 2 เป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เชิงรุก คือการน าคดีต่าง ๆ ที่ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ด าเนินการแล้วเสร็จมาต่อยอดด้วยการจัดท า
โครงการ/กิจกรรม เพ่ือเป็นการตอกย้ าและเป็นการท างานเชิงรุกมากยิ่งขึ้น อีกทั้งในการน าคดีต่าง ๆ 
มาจัดท าเป็นโครงการ/กิจกรรมนี้ สามารถต่อยอดการเผยแพร่ข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็น
เครือข่ายสื่อมวลชนได้อีกด้วย 

ผู้ศึกษาพบว่า มีโครงการที่น่าสนใจหลากหลายโครงการ แต่มีเพียงไม่กี่
โครงการเท่านั้นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้ด าเนินการในปีงบประมาณ 2561 -2562 โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

4.1.3.2 โครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อการต่อต้านการ
ทุจริต (พ.ศ. 2560 -2564) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2561 – 2562 

 
ตารางที่ 4.2  
โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้าน
การทุจริต (พ.ศ. 2560-2564) โดยแยกเป็นงานประจ าและงานตามโครงการ/กิจกรรม 

งานประจ า โครงการ/กิจกรรม 

1) ร่วมแสดงความยินดีกับหน่วยงานหรือองค์กร
ตามโอกาสต่าง ๆ  
2) การจัดรายการวิทยุ จ านวน 3 รายการ   
3) การจัดแถลงข่าว  
4) การจัดท าข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งเวียน
ภายใน ภายนอก  
5) ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร Call Center 
1205 
6) บริจาคโลหิต  
 

1) จัดงานครบรอบวันสถาปนาส านักงาน ป.ป.ช.  
2) การผลิตวารสารส านักงาน ป.ป.ช. “สุจริต” 
3) โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์ 
4) การผลิตโล่รางวัล 
5) โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต  
6) โครงการผลิตสื่อเชิงบูรณาการการสื่อสาร
ภายใต้แนวคิด  “คนไทยไม่โกง”  
7) โครงการจัดท าและเผยแพร่ข่าวเชิงสืบสวน
และข้อมูลข่าวสารเพ่ือการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  
8) โครงการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 
(ประเทศไทย)  
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ตารางที่ 4.2 
โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้าน
การทุจริต (พ.ศ. 2560-2564) โดยแยกเป็นงานประจ าและงานตามโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 

งานประจ า โครงการ/กิจกรรม 
7) เข้าร่วม/สนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการ
ของหน่วยงานภายนอก/ภายใน ได้แก่ การ
ออกบูธนิทรรศการ ส่งรถประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที่ การส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม/ถ่ายภาพ-
ถ่ายวีดิทัศน์/หรือประสานสื่อมวลชนให้ หรือ
การท าข่าวเผยแพร่ให้ เป็นต้น 
8) จัดรายการเสียงตามสาย  
9) จุลสารอิเลคทรอนิกส์  
10) เผยแพร่ข่าวสารลงในเว็บไซต์ ส านักงาน 
ป.ป.ช. และสื่อออนไลน์ 
11) การจัดท าข่าวเคลื่อนไหวคดีทุจริต รายงาน
ความคืบหน้าคดีส่งสื่อมวลชน  
12) การเผยแพร่ข้อมูลในในจอ LED 
13) การจัดท าข่าวเผยแพร่ในลิฟท์และบอร์ด
ประชาสัมพันธ์  
14) การจัดตั้งประชาสัมพันธ์อาสา   
15) โครงการมอบรางวัล “ช่อสะอาด” 

9) โครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ด้วยนวัตกรรมสื่อสาธารณะสร้างสรรค์ร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรมบันเทิงในแนวทางประชารัฐ 
10) โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ดัชนีการ
รับรู้การทุจริตสู่สาธารณะ  
 

หมายเหตุ: ข้อมูลจาก ส านักประชาสัมพันธ์ ส านักงาน ป.ป.ช. (2561) 

 
จากตารางที่ 4.2 แสดงโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560-2564) โดยแยกเป็นงาน
ประจ าและงานตามโครงการ/กิจกรรม ผู้ศึกษาพบว่า การอนุมัติงบประมาณการจัดโครงการ/กิจกรรม 
ของส านักงานป.ป.ช. ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเชิงรุกนั้น ยังไม่ได้รับความสนใจจากผู้บริหาร
ส านักงาน ป.ป.ช.เท่าที่ควร เห็นได้จากการอนุมัติงบประมาณในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมต่าง  ๆ 
โดยผู้ศึกษาได้แยกรูปแบบของโครงการ/กิจกรรม ที่ เป็นการท างานเชิงรุกได้หลายโครงการ โดยมี
รายการดังต่อไปนี้ 
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4.1.3.3 โครงการ/กิจกรรม ที่น่าสนใจ ในการให้ข้อมูลข่าวสารเชิงรุก ตามที่ที่ผู้
ศึกษาได้แบ่งรูปแบบไว้มีดังต่อไปนี้   

- โครงการการบูรณาการร่วมระหว่างองค์กรอิสระและหน่วยงานต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชันภาครัฐในคดีเกี่ยวกับการทุจริตฯ 

- จัดท าและเผยแพร่ข่าวเชิงสืบสวนและข้อมูลข่าวสารเพ่ือการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต  

- โครงการสื่อสารเพ่ือเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และยับยั้งการ
ทุจริต 

- โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพ่ือการต่อต้านการทุจริตระหว่าง
หน่วยงานองค์กรสถาบันด้านสื่อมวลชน  

- การอบรมให้ความรู้เทคนิคการเขียนข่าวเชิงสืบสวน สอบสวนส าหรับ
สื่อมวลชน  

- อบรมและพัฒนาความรู้ในการผลิตข่าวและรายการเพ่ือต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ   

- โครงการผลิตองค์ความรู้เพ่ือสร้างกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ผ่านสื่อมวลชนท้องถิ่น 

- การผลิตสื่อให้ความรู้งานคดีที่มีต่อสังคม (การถอดบทเรียน) ทั้ง
ภาษาไทยและต่างประเทศ   

- โครงการจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Application แจ้งเบาะแส
การทุจริตหรือการละเมิดมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 

- โครงการพัฒนาผู้ที่ท าหน้าที่โฆษกส านักงาน ป.ป.ช. เช่น การให้ข่าว 
การให้สัมภาษณ์ 

- การแถลงข่าวเกี่ยวกับผลงาน/คดีที่ส าคัญและอยู่ในความสนใจต่อ
สาธารณะ   

- โครงการจัดท านิทรรศการห้องอัปยศที่ ให้ส านักประชาสัมพันธ์
ด าเนินการประชาสัมพันธ์  

- โครงการประมวลผลและเผยแพร่ผลการด าเนินการต่อต้านการทุจริต
ของประเทศไทย 

โครงการที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณทั้งหมดนี้ เป็น
โครงการที่ส าคัญมากและเป็นการจัดกิจกรรมเชิงรุกที่น่าสนใจและที่ส าคัญ คือ เป็นโครงการที่
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เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสื่อมวลชนโดยตรง อีกท้ังยังเป็นเป้าหมายที่ส าคัญของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การสื่อสารเพื่อการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) 

4.1.3.4 การปฏิบัติตามโครงการ/กิจกรรม เม่ือมีการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปี 

เมื่อมีการอนุมัติโครงการ/กิจกรรม ให้ด าเนินการตามงบประมาณและ
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนต่อจากนี้ไปคือการลงมือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ 
โครงการ/กิจกรรม ที่เห็นเป็นรูปธรรมได้ชัดเจน คือ โครงการวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศ
ไทย) ซึ่งภายในงานมีทั้งผู้น าประเทศและผู้น าด้านการต่อต้านคอร์รัปชันระดับสากล เข้ าร่วมงาน
จ านวนมาก อีกท้ังยังมีการจัดงานทั่วประเทศ โดยมีการสนับสนุนจากทางภาครัฐและภาคเอกชน โดย
จะเห็นได้จากหน้าหนังสือพิมพ์และสื่ออ่ืน ๆ ที่ได้มีการน าเสนอข่าวสารงานดังกล่าวนี้ 

“...แต่นอกเหนือสิ่งอื่นใด และด้วยการมีกรอบและนโยบายของส านักงาน 
ป.ป.ช. ส านักประชาสัมพันธ์จึงไม่มองข้ามงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ อย่างเช่น งานโครงการวัน
ต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ถือเป็นงานที่ส าคัญ เป็นกิจกรรมที่คนทั่วประเทศเริ่มให้ความ
สนใจ และมองเห็นถึงความส าคัญของภาพลักษณ์คอร์รัปชัน โดยในแต่ละปีทั่วโลกก็มีการจัดกิจกรรม
นี้...” (ทวิชาติ นิลกาญจน์ ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์, สัมภาษณ์, 25 มิถุนายน 2561) 

ขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
เมื่อมีการก าหนดแนวทางในการด าเนินโครงการต่าง ๆ และมีการตั้ง

หลักการและเหตุผลในการด าเนินโครงการแล้วดังนั้นขั้นตอนต่อไป คือ ขั้นตอนการด าเนินงาน เช่น 
การเตรียมความพร้อมก่อนด าเนินโครงการ (ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย, ก าหนดประเด็นในการน าเสนอ, 
ก าหนดรูปแบบในการน าเสนอ) การขออนุมัติเลขาธิการฯ เพ่ือด าเนินโครงการฯ เป็นต้น  

ตัวอย่างโครงการ “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)” นั้นมี
ขั้นตอนในการปฏิบัติดังนี้ 

1) เริ่มจากการเขียนขออนุมัติด าเนินการจัดท าโครงการดังกล่าว โดยต้อง
รอการอนุมัติจากเลขาธิการ คณะกรรมการ ป.ป.ช.  

2) เมื่อเลขาธิการฯ ลงนามอนุมัติเห็นชอบให้ด าเนินการ เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็น
ฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการฯ ต้องเตรียมหาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน
สากล (ประเทศไทย) อาทิ ช่วงเวลาในการจัดงาน จัดช่วงเวลาไหน รูปแบบการจัดงานเป็นอย่างไร 
ผู้ร่วมงานเป็นใครสถานที่จัดงาน จัดที่ไหน เพ่ือน าเสนอเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานวัน
ต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ นี้ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชัน อาทิ ส านักนายกรัฐมนตรี องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน 
(ประเทศไทย) ส านักงาน ป.ป.ท.  
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3) ประชุมเพ่ือหารือ สรุปผลการประชุม และเมื่อมีมติการประชุมจากที่
ประชุมคณะอนุกรรมการฯ แล้ว เจ้าหน้าที่จะด าเนินในขั้นตอนต่อไป 

4) ในขั้นตอนนี้ เจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดงาน
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ต้องสืบค้นราคา และรายละเอียดของการจัดงานทั้งหมด
เพ่ือร่างสัญญาจ้างงาน และน าเสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติ ตามล าดับขั้นตอนต่อไป 

5) เมื่อมีการอนุมัติรายละเอียดงานและรายละเอียดสัญญาจ้างงาน ฝ่าย
เลขานุการ ต้องท าประกาศเพ่ือให้บริษัทรับจ้างจัดงาน เข้ามาน าเสนอผลงานและเสนอราคาในการจัด
งาน  

6) เมื่อได้บริษัทจัดงานแล้ว จากนั้นก็เป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนและ
วัตถุประสงค์ของงานทั้งหมด 

7) เมื่อเสร็จสิ้นการจ้างงาน ต้องมีการวัดผลและสรุปผล รายงานผู้บังคัญ
บัญชาตามล าดับ 

การปฏิบัติงานด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์ 
ส านักงาน ป.ป.ช. ได้มีการเผยแพร่ผลงานและข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือสร้างการ

รับรู้และท าให้ประชาชนมีความตระหนักถึงความจริงจังที่จะต่อสู้กับการทุจริต การจัดโครงการ “วัน
ต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)” มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงก่อน
เริ่มงาน ช่วงจัดงาน และช่วงหลังจัดงาน โดยมีการท าสกู๊ปที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต ผ่าน
ช่องทางสื่อสารต่าง ๆ มีการเขียนบทความเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต โดยเขียนเป็นข่าวแจก 
(Press Release) และส่งให้กับสื่อมวลชน 
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ภาพที่ 4.3 บรรยากาศวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance 
คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี 

 
นอกจากโครงการวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) มีอีกหลาย

โครงการที่สังคมและสื่อมวลชนให้ความสนใจ อาทิ งานวันสถาปนาส านักงาน ป.ป.ช. ภายใต้การจัด
งานนี้มีการสรุปผลการด าเนินงานของส านักงาน ป.ป.ช. โดยในปี 2560 นั้น มีการสรุปเป็นบทความ 
และเขียนเป็นข่าวแจก (Press Release) ส่งให้นักข่าว มีการมอบนโยบายจากผู้บริหาร ส านักงาน 
ป.ป.ช. งานมอบรางวัล NACC AWARDS 2017 เป็นงานที่หน่วยงาน องค์กร และบุคคล ต่างก็เข้า
มาร่วมงานจ านวนมากเพราะเป็นงานแห่งความภาคภูมิใจของผู้ที่ได้รับรางวัล งานที่ยกย่อง เชิดชู
เกียรติ เป็นการมอบรางวัลส าหรับผู้ที่ประพฤติตนแบบอย่างที่ดีเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต และ
องค์กรที่มีการท างานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ซึ่งทั้ง 2 งานที่กล่าวมานี้ มีการปฏิบัติงาน
เช่นเดียวกับการจัดเตรียมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 

4.1.3.5 ขั้นตอนการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ตามแผนปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารข่าวแจก (Press Release) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การ

สื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) ส านักประชาสัมพันธ์ ส านักงาน ป.ป.ช. ได้
แบ่งการท าเอกสารข่าวแจก (Press Release) ออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 1) เอกสารข่าวแจกท่ัวไป และ 
2) เอกสารข่าวแจก กรณีเชิญสื่อมวลชนมาท าข่าว ณ สถานที่ที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดไว้ โดยจะ
เห็นได้ดังภาพต่อไปนี้ 
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(1) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ และส่งเอกสาร
ข่าวแจกทั่วไป 

 
ภาพที่ 4.4 ภาพแผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอก) 
ข้อมูลจากส านักประชาสัมพันธ์ ส านักงาน ป.ป.ช. (2561) 

 
จากภาพที่ 4.4 การแสดงแผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) 

การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอก) ของส านักงาน ป.ป.ช. มีทั้งผังกระบวนงาน และขั้นตอนการ
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ปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดเขียนไว้ชัดเจน ในกรณีการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ เพ่ือส่งข่าวให้
สื่อมวลชนในรูปแบบนี้ จัดท าเพ่ือเป็นการส่งข่าวก่อนมีการจัดงานโครงการ/กิจกรรม โดยเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง จะเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามกระบวนการทั้งหมด โดยจะส่งให้สื่อมวลชนก่อนจัดงานไม่
เกิน 1 สัปดาห์ ดังภาพตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

 
ภาพที่ 4.5 ภาพตัวอย่างข่าวประชาสัมพันธ์ที่ส่งให้สื่อมวลชนก่อนการจัดวันงาน 1 สัปดาห์, ข้อมูลจากส านัก
ประชาสัมพันธ์ ส านักงาน ป.ป.ช.  
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ภาพที่ 4.5 ภาพตัวอย่างข่าวประชาสัมพันธ์ที่ส่งให้สื่อมวลชนกอ่นการจัดวันงาน 1 สปัดาห,์ ขอ้มูลจากส านัก
ประชาสัมพันธ์ ส านักงาน ป.ป.ช. (ต่อ) 
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ภาพที่ 4.5 ภาพตัวอย่างข่าวประชาสัมพันธ์ที่ส่งให้สื่อมวลชนกอ่นการจัดวันงาน 1 สัปดาห์, ขอ้มูลจากส านัก
ประชาสัมพันธ์ ส านักงาน ป.ป.ช. (ต่อ) 
 

จากภาพที่ 4.5 แสดงให้เห็นว่า การท างานด้านการประชาสัมพันธ์ของ
ส านักงาน ป.ป.ช. มีการท างานจามขั้นตอนการปฏิบัติในการเขียนข่าวและส่งข่าว โดยมีเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบด้านสื่อสารมวลชนเป็นผู้ประสานงานส่งข่าวแจกให้กับสื่อมวลชน ผ่านช่องทางหลักคือ ทาง
โทรสาร ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และทางจดหมาย โดยในปัจจุบัน มีช่องทางการสื่อสาร
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เพ่ิมเติมอีกหนึ่งช่องทาง คือ ทางแอปพลิเคชันไลน์ (Application LINE) ถือเป็นการสื่อสารที่รวดเร็ว
แต่ยังไม่เป็นทางการ 

(2) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การขอความอนุเคราะห์สื่อมวลชนมาท าข่าว 
และเตรียมเอกสารข่าวให้กับสื่อมวลชน 

 
ภาพที่ 4.6 ภาพแผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) การขอความอนุเคราะห์สื่อมวลชนมา
ท าข่าว และเตรียมเอกสารข่าวให้กับสื่อมวลชน ข้อมูล จากส านักประชาสัมพันธ์ ส านักงาน ป.ป.ช. 
(2561) 
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จากภาพที่ 4.6 การแสดงแผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) 
การขอความอนุเคราะห์สื่อมวลชนมาท าข่าว และการเตรียมเอกสารข่าวให้กับสื่อมวลชน จากข้ันตอน
การปฏิบัติงานดังกล่าวนี้ มีกิจกรรมที่เห็นได้ชัดเจนคือ การจัดการแถลงข่าวกรณีต่าง ๆ เช่น การเชิญ
สื่อมาท าข่าวเรื่อง ความคืบหน้าคดีเงินทอนวัด เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตรงจะเป็นผู้ประสานงาน
ตามผังกระบวนงาน โดยการแถลงข่าวนี้ ถือเป็นงานประจ าภายใต้แผนการสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการ
ทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) ในการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นนั้น มีทั้งแบบที่เชิญสื่อไปที่ห้องแถลง
ข่าว ส านักงาน ป.ป.ช. และเชิญสื่อไปสถานที่อ่ืนตามโอกาสและวาระต่าง ๆ 

ตัวอย่างข่าวแจก (Press Release) จากการเชิญสื่อมาท าข่าว กรณีแถลง
ข่าวความคืบหน้าคดี 

 
ภาพที่ 4.7 ภาพตัวอย่างข่าวแจก (Press Release)  
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ภาพที่ 4.7 ภาพตัวอย่างข่าวแจก (Press Release) (ต่อ) 
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ภาพที่ 4.7 ภาพตัวอย่างข่าวแจก (Press Release) (ต่อ) 
 

จากภาพที่ 4.7 เป็นภาพตัวอย่างข่าวแจก (Press Release) ที่เกิดจาก
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) การขอความอนุเคราะห์สื่อมวลชนมาท าข่าว และเตรียม
เอกสารข่าวให้กับสื่อมวลชน และเป็นภาพข่าวที่เกิดขึ้นจริงและได้เชิญสื่อมวลชนมาท าข่าวจริง 
ส าหรับขั้นตอนในการแจกข่าวนี้ เจ้าหน้าที่ส านักประชาสัมพันธ์ จะรอจนกว่าผู้แถลงข่าวแถลงจบหรือ
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ใกล้จบ หรือรอสัญญาณจากผู้แถลงข่าวให้แจก จึงท าการแจกข่าวได้ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการดึงความสนใจ
จากผู้สื่อข่าวไปยังผู้แถลงข่าวนั่นเอง 

จากการสัมภาษณ์ ทวิชาติ นิลกาญจน์ ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ ส านักงาน 
ป.ป.ช. ได้อธิบายถึงการปฏิบัติงานในปัจจุบันและแนวทางในการปฏิบัติงานในอนาคต ที่มีความมุ่งหวัง
ให้เกิดขึ้นได้จริง โดยการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารฯ นั้น ถือว่ามีกระบวนการท างาน
และขั้นตอนที่ค่อนข้างมาก เนื่องด้วย ส านักงาน ป.ป.ช. เป็นหน่วยงานรัฐ จึงต้องมีระบบ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้นตอน แต่ด้วยธรรมชาติของงานด้านการสื่อสารหรืองานด้านการ
ประชาสัมพันธ์ ถือเป็นงานที่ต้องท าให้กระชับ รวดเร็ว และถูกต้อง แต่ผลเสียของกระบวนการ
ตามล าดับขั้นตอนนี้ ท าให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าติดขัดอยู่บ้าง ซึ่งในบางครั้งอาจต้องมีการข้าม
ขั้นตอน เพ่ือให้การด าเนินงานรวดเร็วขึ้น เช่น การแก้ไขข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบทางลบ ซึ่งกรณี
ดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นขั้นวิกฤต จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปฏิบัติอย่างเร่งด่วน , และอีกกรณีคือ การให้
สัมภาษณ์แก่นักข่าวหรือสื่อมวลชน (Press Interviews) ในกรณีนี้ นักข่าวหรือสื่อมวลชนขอสัมภาษณ์
เพ่ือสอบถามเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ เพ่ือน าเสนอต่อสาธารณชน แต่ด้วยการปฏิบัติงานที่ผ่านมามี
ขั้นตอนตามล าดับขั้นค่อนข้างมาก จึงเกิดการเข้าใจผิดและท าให้สื่อมวลชนเองไม่พอใจในการประสาน
งานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยตรงด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์ (ทวิชาติ นิลกาญจน์ ผู้อ านวยการส านัก
ประชาสัมพันธ์, สัมภาษณ์, 25 มิถุนายน 2561) 

“...การท างานด้านการประชาสัมพันธ์ของส านักงาน ป.ป.ช. ควรท างานเชิงรุกมากกว่านี้ 
ควรท างานเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในภาพรวมของส านักงานฯ ซึ่งในปัจจุบัน การท างาน
ด้านประชาสัมพันธ์ของส านักงาน ป.ป.ช. มุ่งไปที่การสื่อสารด้านงานป้องกันการทุจริต งานด้านการ
เป็นวิทยากร หรือแม้กระทั่งงานกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ที่เป็นรูปแบบการรณรงค์ด้านปลูกจิตส านึก 
ซึ่งทั้งหมดที่ผมกล่าวมานั้นก็ถือเป็นการท างานที่ดี แต่ผมกลับมองอีกอย่างว่า เราควรเน้นในเรื่องของ
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของคดีต่าง ๆ ที่ประชาชนให้ความสนใจ หรือคดีที่
มีคุณค่าหรือคดีที่สามารถถอดเป็นบทเรียนให้ประชาชนได้รับรู้ ตามโครงการในแผนยุทธศาสตร์ฯ 
หากเราเน้นเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้เครือข่ายสื่อมวลชน จะได้น าข้อมูลข่าวสารตรงนี้ ไปต่อยอดในการ
น าเสนอข่าวสาร...” 

“...อีกงานที่ส าคัญ คือ การจัดงานวันสถาปนาส านักงาน ป.ป.ช. ซึ่งภายใต้การจัดงานนี้ 
ถือเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานที่ผ่านมาของส านักงานเอง และถือเป็นการประชาสัมพันธ์ต่ออีกว่า 
ในปีถัดไป ส านักงาน ป.ป.ช. จะด าเนินงานหรือมุ่งหวังสิ่งใดต่อไปในอนาคต ถือเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ให้กับองค์กรอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งถือว่าส าคัญมาก...”  

“...ในส่วนของการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารฯ นั้น ผมมองว่าเราควร
ต้องท าต่อไปให้จบ และท าให้เต็มที่กับสิ่งที่ผู้บริหารมองเห็นถึงศักยภาพของเจ้าหน้าที่ส านัก
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ประชาสัมพันธ์ในการจัดงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ แต่ถ้าให้มองอีกอย่างคือ หากเรามีงานกิจกรรม
น้อยลงและมุ่งท างานในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เชิงรุก น่าจะเกิดผลกับองค์กรมากกว่า...”  

“...ผมมองว่า ส านักประชาสัมพันธ์ ควรมีการแบ่งสัดส่วนในการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร 
เป็น 40-30-30 คือ 40 หมายถึงการน าเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการปราบปรามการทุจริต 30 ตัวแรก
คือ การน าเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน และ 30 ตัวสุดท้ายคือ การน าเสนอข้อมูล
ด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ด้านการป้องกันการทุจริต ด้านการต่างประเทศ หรือกิจกรรมภายใน
องค์กร มาเผยแพร่สู่สาธารณชน ซึ่งหากเป็นดังเช่นผลกล่าว สังคมเองก็จะมองว่า ป.ป.ช. ได้ท างาน
หลักอย่างจริงจัง นั่นก็คือ การปราบปรามการทุจริต เพราะส านักงาน ป.ป.ช. เกิดจากการที่สังคมไทย
มีการทุจริตจ านวนมาก จึงท าให้มีองค์กรนี้เกิดขึ้นมา เพ่ือปราบปรามการทุจริตให้หมดสิ้นไป... ” 
(ทวิชาติ นิลกาญจน์, ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์, สัมภาษณ์, 25 มิถุนายน 2561) 

จากการสัมภาษณ์ อุมาพร ปัตตานี นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ส านักงาน ป.ป.ช. ผู้ที่
มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์โดยตรงและเป็นผู้ที่ติดต่อกับเครือข่ายสื่อมวลชนมาก
ที่สุด กล่าวว่า ในการประสานงานกับสื่อมวลชนที่ประจ าอยู่ที่ส านักงาน ป.ป.ช. มีหลายช่องทาง 
สามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ คือ รูปที่เป็นทางการ และ รูปแบบที่ไม่เป็นทางการ ในรูปแบบที่เป็น
ทางการนั้น จะปฏิบัติกรณีเชิญสื่อมวลชนร่วมท าข่าวในงานแถลงข่าวการจัดโครงการ/กิจกรรม โดย
รูปแบบนี้จะท าเป็นหนังสือเชิญ ส่งไปรษณีย์ ทางโทรสาร ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ
ในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการคือ การส่งหมายข่าวเกี่ยวกับการแถลงข่าว หรือส่งหมายข่าวกรณี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เดินทางไปนอกสถานที่ เพ่ือเป็นประธานเปิดงานโครงการ/กิจกรรม ของ
หน่วยงานภายในส านักงาน ป.ป.ช. หรือ หรือหน่วยงานภายนอก กรณีดังกล่าวนี้ จะส่งเป็นข้อความ
และถ่ายภาพข่าวแจก (Press Release) ส่งให้สื่อมวลชนทางแอปพลิเคชันไลน์ เป็นกรุ๊ปใหญ่ที่มี
สื่อมวลชนประจ าส านักงาน ป.ป.ช. หรือ สื่อมวลชนสนามบินน้ า อยู่ในไลน์กรุ๊ปนี้อยู่จ านวนมาก  
(อุมาพร ปัตตานี, สัมภาษณ์, 29 มิถุนายน 2561) 

“...ในการประสานงานกับสื่อมวลชนเราใช้วิธีการประสานผ่านทางช่องทางออนไลน์ 
อาทิคุยผ่านไลน์กรุ๊ปใหญ่ กรุ๊ปสื่อมวลชน ส่งข่าวผ่านอีเมล กรณีแจ้งหมายข่าว จะแจ้งทั้งทางไลน์โดย
การถ่ายรูปหมายข่าวส่งไปยังกรุ๊ปไลน์สื่อมวลชน และส่งทางอีเมล...”  

“...กรณีสื่อมวลชนขอสัมภาษณ์ผู้บริหาร จะเป็นผู้ประสานทั้งกับส านักงาน ป.ป.ช. และ
กับสื่อมวลชนโดยตรง ในการประสานกับสื่อฯ เองจะเป็นการประสานแบบผ่านทางโทรศัพท์ ในส่วน
ของผู้บริหารต้องมีตามล าดับขั้นตอน เป็นการท าบันทึกตามระบบราชการ ซึ่งจุดนี้ถือว่าเป็นอุปสรรค
ของการท างานค่อนข้างมาก ท าให้การประสานงานช้า ซึ่งสื่อมวลชนเองบางคนก็เข้าใจและบางคนก็ไม่
เข้าใจ ถือเป็นอีกขั้นตอนที่ท าให้การท างานติดขัด...”  
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“.. . ในการส่งข่าว หรือจัดท าข่าวส่งให้กับสื่อมวลชนในแต่ละครั้ ง มีขั้นตอนที่
ค่อนข้างมาก ตามกระบวนการหนังสือของระบบราชการ ซึ่งถือเป็นอุปสรรคในการท างาน...” 
(อุมาพร ปัตตานี, สัมภาษณ์, 29 มิถุนายน 2561) 

จากการสัมภาษณ์ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ โดยตรงเกี่ยวกับสื่อมวลชนสัมพันธ์  พบว่า 
กระบวนการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานตามล าดับผู้บังคับบัญชา เป็นอุปสรรคในการท างาน
ค่อนข้างมาก และหลายครั้งสื่อมวลชนบางกลุ่มยังไม่เข้าใจในกระบวนการดังกล่าว จึงท าให้การสื่อสาร
และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแต่ละงานเท่าที่ควร 

4.1.4 การตรวจสอบผลการปฏิบัติการ ประเมินผล และรายงานผล 
ส านักงาน ป.ป.ช. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานโดยการก าหนดตัวชี้วัดผลส าเร็จ

ของแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ให้มีการประเมินผลการแปลงแผนฯ ไปสู่แผนปฏิบัติงานประจ าปี เพ่ือให้การ

ด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบได้สอดคล้อง ครอบคลุมเป้าหมาย และยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้
ในแผนฯ ฉบับนี้ โดยมีแนวทางในการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล โดยการก าหนดตัวชี้วัด
ของการด าเนินงานตามแผนฯ ทั้งนี้ ให้ติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินการตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ และมีการประเมินผลอย่างเป็นระบบ  

การส ารวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการด าเนินงานของ
ส านักงาน ป.ป.ช. ที่ครอบคลุมประเด็นความพึงพอใจที่มีต่อการด าเนินงานของส านักงาน ป.ป.ช. ใน
ภารกิจด้านการปราบปรามการทุจริต ด้านป้องกันการทุจริต และด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือจักได้น าข้อมูลความคิดเห็นจากการส ารวจไปใช้ประกอบการ
พัฒนาและปรับปรุงการท างานของส านักงาน ป.ป.ช. ให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบต่อไป  

การส ารวจดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทย (CSI) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
4.1.4.1 ตัวชี้วัดผลส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อการต่อต้านการ

ทุจริต ประกอบด้วย 
(1) ระดับการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย (รับรู้ เปลี่ยนทัศนคติ การเข้ามามี

ส่วนร่วม) 
1) ผลการรับรู้ข่าวสารการด าเนินงานของส านักงาน ป.ป.ช. จาก

ประชาชน 
2) ผลการปรับเปลี่ยนทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เห็นด้วยว่าการให้

สินน้ าใจแก่เจ้าหน้าที่รัฐเป็นเรื่องไม่เสียหาย และไม่สามารถท่ีจะทนต่อการทุจริตได้ 
3) กลุ่มตัวอย่างยินดีเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตมากข้ึน 

(2) การมีส่วนร่วมของเครือข่ายการสื่อสาร 
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1) จ านวนเครือข่ายการสื่อสารที่ร่วมในการขับเคลื่อนงานเพ่ิมขึ้นจาก
เดิมที่มี 

2) จ านวนเครือข่ายการสื่อสารที่มีอยู่เดิมมีการสร้างระบบและกลไกใน
การขับเคลื่อนงานต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล 

(3) ผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อระบบบริหารจัดการงานสื่อสารเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต (ช่องทาง/การน าเสนอข้อมูล) 

(4) ผลความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ของส านักงาน ป.ป.ช. 
1) ผลความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อส านักงาน ป.ป.ช.ด้านการ

ต่อต้านการทุจริต 
2) ผลการประเมินภาพลักษณ์ ป.ป.ช. (ความโปร่งใส/ซื่อสัตย์เป็นธรรม/

มืออาชีพ/น่าเชื่อถือ/รับผิดชอบต่อสังคม/มีส่วนร่วมกับประชาชน/รวดเร็ว/การสื่อสารที่เข้าถึง) จาก
การส ารวจกลุ่มตัวอย่าง 

จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปตัวชี้วัดของการด าเนินงานประชาสัมพันธ์
ตามแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้ดังนี้ 

(1) ผลการรับรู้ข่าวสารการด าเนินงานของส านักงาน ป.ป.ช. จากประชาชน 
(2) ผลการปรับเปลี่ยนทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เห็นด้วยว่าการให้

สินน้ าใจแก่เจ้าหน้าที่รัฐเป็นเรื่องไม่เสียหาย และไม่สามารถท่ีจะทนต่อการทุจริตได้ 
(3) กลุ่มตัวอย่างยินดีเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตมากข้ึน 
(4) จ านวนเครือข่ายการสื่อสารที่ร่วมในการขับเคลื่อนงานเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มี 
(5) จ านวนเครือข่ายการสื่อสารที่มีอยู่เดิมมีการสร้างระบบและกลไกในการ

ขับเคลื่อนงานต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล 
(6) ผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อระบบบริหารจัดการงานสื่อสารเพ่ือ

ต่อต้านการทุจริต (ช่องทาง/การน าเสนอข้อมูล) 
(7) ผลความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อส านักงาน ป.ป.ช.ด้านการต่อต้าน

การทุจริตอยู่ในระดับดี 
(8) ผลการประเมินภาพลักษณ์ ป.ป.ช. (ความโปร่งใส/ซื่อสัตย์เป็นธรรม/มือ

อาชีพ/น่าเชื่อถือ/รับผิดชอบต่อสังคม/มีส่วนร่วมกับประชาชน/รวดเร็ว/การสื่อสารที่เข้าถึง) จากการ
ส ารวจกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับดี 
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4.2 ปัจจัยมีผลต่อการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสื่อมวลชนและความคิดเห็นของเครือข่าย
สื่อมวลชนที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ของส านักงาน ป.ป.ช. ในโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564)  
 

4.2.1 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสื่อมวลชนในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) 

จากการศึกษาในประเด็นที่ 2 ซึ่งเกี่ยวกับปัจจัยที่ผลต่อการมีส่วนร่วมของ
สื่อมวลชนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564)  
ผู้ศึกษาสามารถแยกเป็น 3 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านนโยบายของสื่อ ปัจจัยด้านคุณค่าของข่าว และปัจจัย
ด้านความสะดวกสบายในการน าเสนอข่าว ดังต่อไปนี้ 

4.2.1.1 ปัจจัยด้านนโยบายของสื่อ 
ในการศึกษาประเด็นนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วน

ร่วมของสื่อมวลชนในการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร โดยผู้ศึกษาได้น าเสนอผลการสัมภาษณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับปัจจัยด้านนโยบายของสื่อ โดยมีผลการศึกษาดังต่อไปนี้ 

“...เรามุ่งเน้นตามกระแสสังคมและคุณค่าของข่าว คือ การจะน าเสนอ
ข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมเราก็ต้องดูว่า กิจกรรมนั้นส่งผลอย่างไรกับประชาชน...” (สื่อมวลชนจากส านัก
ข่าวอิศรา, สัมภาษณ์, 23 มิถุนายน 2561) 

“...ในส่วนนโยบายไม่มีชัดเจน แต่เนื่องด้วยในปัจจุบันมีพ้ืนที่ของสื่อ
ออนไลน์ค่อนข้างมาก ในส่วนของข่าวกิจกรรมนั้นจะไปอยู่ในพ้ืนที่ของข่าวออนไลน์มากกว่า แต่สื่อ
ออนไลน์เป็นสื่อที่ไปไวมาไวเช่นกัน...” (สื่อมวลชนจากหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น , สัมภาษณ์, 30 
มิถุนายน 2561) 

“...ตามกระแสบ้าง ยิ่งการที่เรามุ่งท าข่าวที่สังคมก าลังให้ความสนใจ 
แน่นอนผู้บริหารย่อมยินดี หากกิจกรรมคุณไม่น่าสนใจ แต่ถ้าบุคคลที่ไปงานคุณน่าสนใจ เราก็ไปท า
ข่าว แต่น าเสนอในส่วนพ้ืนที่ข่าวกิจกรรมคุณเพียงนิดเดียว เพราะเราไปงานนี้เพ่ือต้องการข่าวอ่ืน
มากกว่า...” (สื่อมวลชนจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า, สัมภาษณ์, 24 มิถุนายน 2561) 

“...หากต้องการให้โครงการ/กิจกรรมมีพ้ืนที่ของข่าวมาก ๆ ก็คงจะเป็น
การซื้อสื่อ ซึ่งตรงนี้ได้พ้ืนที่แน่นอน...” (สื่อมวลชนจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ , สัมภาษณ์, 28 
มิถุนายน 2561) 

จากการสัมภาษณ์สื่อมวลชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยในการมีส่วน
ร่วมฯ สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านนโยบายของสื่อนั้น มีผลกระทบเพียงเล็กน้อยในการมีส่วนร่วม
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ของสื่อมวลชนต่อการน าเสนอข้อมูลข่าวสารของส านักงาน ป.ป.ช. ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การสื่อสาร
เพ่ือการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 - 2564)   

4.2.1.2 ปัจจัยด้านคุณค่าของข่าว 
ในการศึกษาประเด็นนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยด้านคุณค่าของข่าว 

การน าเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชน ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะตามนโยบายขององค์กรหรือหัวข่าว แต่
มุ่งเน้นไปที่คุณค่าของข่าวและกระแสสังคมเป็นสิ่งส าคัญ กล่าวคือ การที่สื่อมวลชนจะน าเสนออะไร
ออกไปนั้น ต้องตระหนักเสมอว่าประชาชนจะได้รับอะไร และข่าวนั้นประชาชนให้ความสนใจหรือไม่  

“...ประชาชนต้องการรับรู้ถึงข่าวคดีต่าง ๆ มากกว่าข่าวการจัดกิจกรรม 
ซึ่ง ป.ป.ช. เองมีคดีมากมายสามารถน าเสนอข่าวคดีในรูปแบบกิจกรรมก็น่าจะได้ ลองดู... ” 
(สื่อมวลชนจากส านักข่าวอิศรา, สัมภาษณ์, 28 มิถุนายน 2561) 

“...ในการเลือกข่าวนั้น เรามุ่งเน้นไปที่ 2 อย่างคือ 1) การท าข่าวตาม
กระแสสังคม คือมองว่า ณ ตอนนี้ สังคมก าลังเฝ้ารอผลของข่าวอะไรอยู่ หรือ 2) ท าข่าวในสิ่งที่นักข่าว
เองเห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชน หากให้พูดถึงกรณีการน าเสนอข่าวของกิจกรรมที่ส านักงาน 
ป.ป.ช. ได้จัดขึ้น ถือว่ายังไม่เข้ากรอบทั้ง 2 ข้อ ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสามารถตอบได้เลยว่าในการท าข่าว
กิจกรรมแบบนี้ ต้องซื้อพ้ืนที่ข่าวหรือน าเสนอผ่านสื่อออนไลน์เท่านั้น...” (สื่อมวลชนจากหนังสือพิมพ์
เดอะเนชั่น, สัมภาษณ์, 30 มิถุนายน 2561) 

“...หากต้องน าเสนอข่าวเกี่ยวกับการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 
ผู้สื่อข่าวต้องพยายามในการเขียนข่าวหรือบทความเพ่ือให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด เพราะ
จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นเพียงภาพที่สวยงามและจัดตามวาระโอกาสเท่านั้น ผลระยะยาวไม่มี 
อีกทั้งเป็นเพียงงานอีเว้นท์หากปรับเปลี่ยนวิธี หรือ รูปแบบการจัดงานใหม่ สื่อมวลชนอาจสนใจ
มากกว่านี้ ...” (สื่อมวลชนจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า, สัมภาษณ์, 24 มิถุนายน 2561) 

4.2.1.3 ปัจจัยด้านความสะดวกสบายในการน าเสนอข่าว 
ในการศึกษาประเด็นนี้  เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยด้านความ

สะดวกสบายในการน าเสนอข่าวของสื่อมวลชน จากผลการสัมภาษณ์พบว่า มีผลกระทบเพียงเล็กน้อย 
ต่อการมีส่วนร่วมของสื่อมวลชนในการน าเสนอข้อมูลข่าวสารของส านักงาน ป.ป.ช. ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 - 2564) สื่อไม่ได้มุ่งเน้นการท าข่าวตาม
นโยบายขององค์กรหรือหัวข่าว และไม่ได้กังวลกับความสะดวกสบายในการท างาน แต่มุ่งเน้นไปที่
คุณค่าของข่าวและกระแสสังคมเป็นสิ่งส าคัญ  

“...กรณีท่ีสื่อมวลชนขอไฟล์ภาพเพ่ิมเติม หรือขอรายละเอียดข่าวเพ่ิมเติม 
เจ้าหน้าที่ส านักงาน ป.ป.ช. ความสะดวกได้อย่างดีมาก รวมถึงการจัดห้อง หรือ สถานที่ในการท างาน
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ของสื่อมวลชน ดูแลได้เป็นอย่างดี...” (สื่อมวลชนจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์, สัมภาษณ์, 28 มิถุนายน 
2561) 

“...มีการบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายแก่สื่อมวลชน ข้อนี้ถือว่าส านักงาน 
ป.ป.ช. อ านวยความสะดวกอย่างเต็มที่ เพราะในการส่งข่าวแต่ละครั้งนั้น จ าเป็นอย่างยิ่ งในการใช้
สัญญาณอินเทอร์เน็ต...” (สื่อมวลชนจากโมเดิร์นไนน์ทีวี, สัมภาษณ์, 17 มิถุนายน 2561) 

“...ส าหรับการประสานงานของเจ้าหน้าที่ส านักงาน ป.ป.ช. หรือการ
อ านวยความสะดวกด้านสถานที่ ต้องบอกว่าดีมาก ๆ พ่ี ๆ เจ้าหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส...” (สื่อมวลชน
จากส านักข่าวอิศรา, สัมภาษณ์, 23 มิถุนายน 2561) 

“...ส านักงาน ป.ป.ช. ได้จัดท าห้องสื่อมวลชนขึ้นมา เพ่ือเป็นที่พักและ
ส าหรับส่งข่าวของสื่อมวลชน ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างท่ีท าให้สื่อเอง สะดวกสบายในการส่งข่าว และมีที่
พักเป็นสัดส่วน...” (สื่อมวลชนจากหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น, สัมภาษณ์, 30 มิถุนายน 2561) 

“...มีห้องรับรองส าหรับสื่อมวลชน มีการบริการอินเทอร์เน็ตส าหรับ
สื่อมวลชน มีเอกสารข่าวแจกในงานต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ของส านักงาน ป.ป.ช. ดูแลสื่อมวลชนได้ดีมาก 
ท าให้สื่อมวลชนเองสะดวกสบายในการส่งข่าว...” (สื่อมวลชนจากจากสมาคมสื่อช่อสะอาด , 
สัมภาษณ์, 15 มิถุนายน 2561) 

4.2.2 ความคิดเห็นของเครือข่ายสื่อมวลชนที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ของส านักงาน 
ป.ป.ช. ในโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 
2560 – 2564) 

4.2.2.1 ความคิดเห็นของเครือข่ายสื่อมวลชนที่มีต่อเจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานโดยตรง
เกี่ยวกับงานด้านการประชาสัมพันธ์ 

4.2.2.2 ความคิดเห็นของเครือข่ายสื่อมวลชนที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ของ
ส านักงาน ป.ป.ช. ในโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต 
(พ.ศ. 2560 - 2564) 

จากการศึกษาพบว่า สื่อมวลชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นตรงกัน คือเจ้าหน้าที่
ส านักงาน ป.ป.ช. ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตรงด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์ ตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงระดับ
ปฏิบัติการ กล่าวคือ ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์เชี่ยวชาญ และนัก
ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี คือ มีการส่งข้อมูล
ข่าวสารอย่างสม่ าเสมอ อ านวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนที่มาติดต่อ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
สื่อมวลชน แต่ในทางบริหารหรือในทางปฏิบัติของผู้บริหาร ส านักงาน ป.ป.ช. ตั้งแต่เลขาธิการ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ขึ้นไป มีการปฏิบัติที่ตรงข้ามกับเจ้าหน้าที่อย่างเห็นได้ชัด คือ ไม่ให้ข้อมูล
ข่าวสารกับสื่อมวลชน ไม่ให้เวลาหรือคิวในการสัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ไม่มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
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กับสื่อมวลชนหรือไม่มีแม้แต่กิจกรรมที่จะสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน เช่น การจัดให้มีการร่วม
รบัประทานอาหารระหว่างส านักงาน ป.ป.ช. กับสื่อมวลชน การจัดพาสื่อมวลชนชมกิจการหรือภารกิจ
ต่าง ๆ ของส านักงาน ป.ป.ช. หรือการจัดเลี้ยงแถลงข่าว สื่อมวลชนตั้งข้อสงสัยว่ากิจกรรมต่าง  ๆ 
เหล่านี้มันหายไปไหน 

“...บางครั้งเราพลาดหมายข่าว เนื่องจากทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้แจ้งในไลน์กลุ่ม ซึ่ง
หมายความว่าไม่ได้แจ้งนักข่าวทั้งกลุ่ม อาจเป็นเพราะผู้บริหารสั่งการลงมา ตรงนี้เราก็ไม่เข้าใจ... ” 
(สื่อมวลชนจากโมเดิร์นไนน์ทีวี, สัมภาษณ์, 17 มิถุนายน 2561) 

“...เจ้าหน้าที่ประสานงาน อ านวยความสะดวกดีมาก แต่ผู้บริหารไม่ค่อยให้ข่าว 
ท าให้นักข่าวล าบาก...” (สื่อมวลชนจากส านักข่าวอิศรา, สัมภาษณ์, 23 มิถุนายน 2561) 

“...การที่มีกลุ่มไลน์ของสื่อมวลชน ประจ าส านักงาน ป.ป.ช. เป็นสิ่งที่ช่วยอ านวย
ความสะดวกได้หลายอย่าง และจากจุดนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสื่อมวลชนโดยตรง สามารถส่งข่าวได้
เรื่อย ๆ แต่หลายครั้ง สื่อมวลชนเองก็แปลกใจว่าท าไมบางครั้งเราพลาดหมายข่าวส าคัญ เช่น กรณี
ผู้บริหาร ส านักงาน ป.ป.ช. เป็นประธานเปิดงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ แต่เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ไม่ได้แจ้ง
ข้อมูลให้กับนักข่าวในกลุ่มไลน์...” (สื่อมวลชนจากหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น, สัมภาษณ์, 30 มิถุนายน 
2561) 

“...ในการขอข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพหรือประสานงานงาน เจ้าหน้าที่ 
ป.ป.ช. อ านวยความสะดวกดีมาก ...” (สื่อมวลชนจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า, สัมภาษณ์, 24 มิถุนายน 
2561) 

“...เจ้าหน้าที่บริการข้อมูล อ านวยความสะดวกสบายดี ทั้งก่อนและหลังการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ...” (สื่อมวลชนจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์, สัมภาษณ์, 28 มิถุนายน 2561) 

“...ในการส่งข่าวของเจ้าหน้าส านักงาน ป.ป.ช. ถือว่าส่งข่าวเป็นประจ า รวมถึง
การอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ที่นี่ถือว่าดูแลดีมาก แต่ในการให้ข่าว หรือการขอ
สัมภาษณ์ผู้บริหารถือเป็นเรื่องยุ่งยากมากและใช้เวลาค่อนข้างนาน...” (สื่อมวลชนจากสถานีโทรทัศน์
สีกองทัพบกช่อง 7, สัมภาษณ์, 19 มิถุนายน 2561) 

“...เจ้าหน้าปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี มีการอ านวยความสะดวกทุกอย่าง การขอ
ข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าที่ ก็มีการประสานงานเป็นอย่างดี แต่เมื่อขอสัมภาษณ์ผู้บริหารกลับเรื่องที่
ต้องใช้เวลาและไม่มีความสะดวกเลย ...” (สื่อมวลชนจากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3, สัมภาษณ์, 
18 มิถุนายน 2561) 

“...เจ้าหน้าประสานงานดี อ านวยความสะดวกทุกอย่าง ส่งข้อมูลข่าว ข้อมูล
รูปภาพ หรือแม้กระท้ังข้อมูลที่เป็น VDO ซึ่งถือว่าเป็นการอ านวยความสะดวกสบายในการท างานของ
สื่อมวลชนได้เป็นอย่างดี แต่เมื่อสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของผู้บริหาร หรือจอคิวในการสั มภาษณ์
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ผู้บริหารกลับไม่ได้ค าตอบหรือได้ค าตอบแต่ต้องใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนาน ...” (สื่อมวลชนจาก
โมเดิร์นไนน์ทีวี, สัมภาษณ์, 17 มิถุนายน 2561) 

“...อยากให้มีการแจ้งข่าวสม่ าเสมอ. ทุกงาน เพราะหลายงานพลาดมาแล้ว 
ผู้บริหารไม่ยอมให้ข่าว ไม่ทราบว่าเพราะเหตุใด...” (สื่อมวลชนจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า, สัมภาษณ์, 
28 มิถุนายน 2561) 

“...เจ้าหน้าที่ส านักประชาสัมพันธ์ทุกคน ตั้งแต่ ผอ.ไปจนถึงเจ้าหน้าที่ธุรการ หรือ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโดยตรงกับสื่อมวลชน มีการปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ทุกคนมีใจบริการ 
ท างานเพ่ือส่วนรวม อ านวยความสะดวกทุกอย่าง แต่การเข้าถึงผู้บริหาร ป.ป.ช. ในช่วงนี้ ถือเป็นเรื่อง
ที่ยากมาก...” (สื่อมวลชนจากสมาคมสื่อช่อสะอาด, สัมภาษณ์, 15 มิถุนายน 2561) 

“...เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมาก ทั้งอ านวยความสะดวกและประสานงานต่าง ๆ 
เป็นไปในทางที่ดี แต่การอ านวยความสะดวกสบายนี้ ก็ไร้ประโยชน์หากผู้บริหารของส านักงาน ป.ป.ช. 
ไม่ยอมให้สัมภาษณ์ หรือบ่ายเบี่ยงในการให้ข้อมูลบางประเด็น...” (สื่อมวลชนจากส านักข่าวอิศรา, 
สัมภาษณ์, 23 มิถุนายน 2561) 

จากการศึกษาพบว่า สื่อมวลชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นตรงกัน คือ การจัด
โครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 -2564) 
นั้น เป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบของการรณรงค์ (Campaign) ซึ่งในการรณรงค์ด้านการต่อต้านการ
ทุจริตนี้ถือเป็นเรื่องที่ยาก และจากที่สื่อมวลชนประจ าที่ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมงานหรือร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ของส านักงาน ป.ป.ช. พบว่า ยังไม่มีงานใดที่มีการน าประเด็นที่น่าสนใจ มาจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
เลย 

สื่อมวลชนยังมีความคิดเห็นตรงกัน อีกว่า การจัดโครงการ/กิจกรรม ของ
ส านักงาน ป.ป.ช. เป็นเพียงการจัดงาน เพ่ือประชาสัมพันธ์องค์กรตัวเอง แต่ไม่ได้จัดงานหรือจัด
กิจกรรม เพ่ือให้เกิดผลกับประชาชน หรือแม้แต่การเปิดเผยความคืบหน้าคดีต่าง ๆ ตรงนี้ส่งผลโดยตรง
ต่อส างาน ป.ป.ช. คือการรับรู้ของประชาชนที่มีต่อการท างานของส างาน ป.ป.ช. ประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ 
ส านักงาน ป.ป.ช. กลับนิ่งเฉยและไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน 

“...ป.ป.ช.ควรจะจัดท าข้อมูลเชิงสถิติ เพ่ือยึดพ้ืนที่ของข่าว เพราะการจัดงานวัน
ต่อต้านคอร์รัปชัน หรืองานวันสถาปนาส างาน ป.ป.ช. ที่มีแต่ภาพที่สวยงาม แต่ถ้าลองท าข้อมูลเชิง
สถิติจัดท าเป็นนิทรรศการหรือข้อมูลกราฟฟิก ซึ่งการด าเนินการเช่นนี้ท าให้นักข่าวสามารถน าไปต่อ
ยอดได้...”(สื่อมวลชนจากส านักข่าวอิศรา, สัมภาษณ์, 23 มิถุนายน 2561) 

“...หลายโครงการที่จัดขึ้น ผมมองว่าไม่น่าสนใจ แต่จะมีบางงานที่มีความน่าสนใจ
อยู่บ้างเช่น งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) เหตุผลที่น่าสนใจ เพราะมีนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานในพิธี และมีผู้บริหารระดับประเทศร่วมงานค่อนข้างมาก เหตุผลดังกล่าวนี้จึงท าให้งาน
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น่าสนใจและเป็นการดึงดูดนักข่าวได้เป็นอย่างดี หากถามเรื่องเนื้องานหรือรายละเอียดของงาน ยังถือ
ว่าไม่สามารถยึดพ้ืนที่ข่าวได้ เพราะรูปแบบการจัดงานหรือประเด็นในการจัดงานยังไม่น่าสนใจ  

คนส่วนใหญ่ไม่ได้อยากเห็นภาพสวยงาม คนส่วนใหญ่ต้องการเห็นการท างานของ 
ป.ป.ช. มากกว่า เพราะ ป.ป.ช. เป็นหน่วยงานปราบปรามการทุจริต คนอยากเห็นตรงนั้นมากกว่าครับ
...” (สื่อมวลชนจากหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น, สัมภาษณ์, 30 มิถุนายน 2561) 

“...การจัดโครงการหรือกิจกรรมที่สวยหรู อย่างงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 
ไม่ได้มเีนื้อหาหรือรายละเอียดที่น่าสนใจเลย มีที่น่าสนใจคือแขกรับเชิญเท่านั้น ควรปรับเปลี่ยนเนื้อหา
ในการน าเสนอให้น่าสนใจ...” (สื่อมวลชนจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า, สัมภาษณ์, 24 มิถุนายน 2561) 

“...อยากเห็นผลของการตัดสินคดีต่าง ๆ แล้วน ามาปรับให้เป็นรูปแบบของงาน
กิจกรรมให้มันดูน่าสนใจ เพราะกิจกรรมที่จัดอยู่ตอนนี้ มันไม่น่าสนใจ เนื้อหาไม่สามารถแย่งพ้ืนที่ข่าว
ได้...” (สื่อมวลชนจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2561) 

“...กิจกรรมที่นึกขึ้นได้ในตอนนี้ ของส านักงาน ป.ป.ช. คงเป็นการจัดงานวัน
ต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ถือเป็นการจัดงานเกี่ยวกับการรณรงค์ได้ดี แต่ผมอยากให้มี
การจัดที่เป็นการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ไม่อยากให้จบแค่วันเดียว ต้องการให้ท าต่อไปเรื่อย ๆ แม้จะ
มีการต่อต้านจากกลุ่มผู้ไม่หวังดี ขอเป็นก าลังใจให้ในการท างานของหน่วยงานภาครัฐ และในฐานะ
สื่อมวลชน ขอสนับสนุนเต็มที่...” (สื่อมวลชนจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์, สัมภาษณ์, 28มิถุนายน 
2561) 

“...กิจกรรมต่าง ๆ ที่ส านักงาน ป.ป.ช. ได้จัดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นงานมอบรางวัล 
NACC AWARDS 2017 หรืองานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ถือเป็นการจัดกิจกรรมเชิง
บวกเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือประชาสัมพันธ์งานหรือ เพ่ือประชาสัมพันธ์ผู้ที่ได้รับรางวัล ซึ่งการจัดงาน
รูปแบบนี้ สื่อมวลชนมองว่าไม่น่าสนใจ คนอยากรู้เรื่องคดีมากว่า คนไม่ชอบข่าวดี คนชอบข่าวไม่ดี
มากกว่า หากส านักงาน ป.ป.ช. น าความคืบหน้าของคดีทุจริตมาน าเสนอ สื่อมวลชนจะให้ความสนใจ
มากกว่านี้...” (สื่อมวลชนจากไทยรัฐทีวี, สัมภาษณ์, 20 มิถุนายน 2561)  

จากประเด็นที่กล่าวข้างต้นนั้น ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์เชิงลึก ( In – Depth 
interview) จากแหล่งข้อมูล คือ สื่อมวลชน และเก็บข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) 
โดยศึกษาจากกฤตภาค (Clipping News) โดยการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชน เกี่ยวกับการจัด
โครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ผ่านคอลัมน์หนังสือพิมพ์ พบว่า สื่อมวลชนส่วนใหญ่มองว่าการจัดกิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ต่อต้าน
การทุจริตเป็นครั้งคราว ถือเป็นเรื่องที่ดีแต่ไม่เพียงพอ และกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ในวัน
ต่อต้านคอร์รัปชันสากลในยุคปัจจุบัน คงไม่เป็นเพียงการแสดงออกตามวาระเท่านั้น สื่อมวลชนหวังว่า
จะเห็นการสร้างกลไก การวางรูปแบบหรือแม้กระทั่งการปฏิรูปกฎเกณฑ์ มีมาตรฐานจริยธรรม เพ่ือ
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ป้องกัน ลดละโอกาสการทุจริตทุกรูปแบบ ต้องท าให้มั่นใจว่าจะไม่มีการปกปิด ปกป้องกันเอง โดยผู้
ศึกษาได้น าตัวอย่าง Clipping News ที่แสดงออกเกี่ยวกับความคิดเห็นในการจัดโครงการ/กิจกรรม 
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) 

ความคิดเห็นจากกฤตภาค (Clipping News) ที่เกิดจากกิจกรรม/โครงการ
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) 

ผู้ศึกษา ได้ศึกษากระบวนการตั้งแต่ก่อนท าแผนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การสื่อสาร
เพ่ือการต่อต้านการทุจริต สู่การมีแผนการสื่อสารยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต 
(พ.ศ. 2560 – 2564) ที่สมบูรณ์ และการน าแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต 
(พ.ศ. 2560 – 2564) ไปสู่การปฏิบัติ และในส่วนนี้ คือ การน าเสนอส่วนที่ถือเป็นการประเมินผลการ
ด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต  
(พ.ศ. 2560 – 2564) เป็นการประเมินและเป็นผลที่ท าให้สามารถวิเคราะห์ได้หลายอย่าง โดย
เจ้าหน้าที่ส านักประชาสัมพันธ์ ส านักงาน ป.ป.ช. สามารถวิเคราะห์ได้ว่า การจัดโครงการ/กิจกรรม 
ของตนนั้น เป็นอย่างไร และผู้ศึกษาได้น าตัวอย่าง Clipping News ที่เกิดจากการจัดโครงการ/
กิจกรรม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การสื่อสารฯ ดังภาพต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 4.8 Clipping News ที่เกิดจากการจัดโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การสื่อสาร 
เพ่ือการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 -2564)  
 

Ref. code: 25605907011430GNQ



70 

 
ภาพที่ 4.9 ตัวอย่าง Clipping News ที่สื่อมวลชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ/กิจกรรม 
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 -2564) ข้อมูล จาก
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์, อาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 
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ภาพที่ 4.10 ตัวอย่าง Clipping News ที่สื่อมวลชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ/
กิจกรรม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 -2564) ข้อมูล จาก
หนังสือพิมพ์มติชน, อาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2560 
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การแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชน เกี่ยวกับการจัดโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) ผ่านคอลัมน์หนังสือพิมพ์ 
พบว่า สื่อมวลชนส่วนใหญ่มองว่าการจัดกิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตเป็นครั้งคราว  
ถือเป็นเรื่องที่ดีแต่ไม่เพียงพอ และกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลใน
ยุคปัจจุบัน คงไม่เป็นเพียงการแสดงออกตามวาระเท่านั้น สื่อมวลชนหวังว่าจะเห็นการสร้างกลไก  
การวางรูปแบบหรือแม้กระทั่งการปฏิรูปกฎเกณฑ์ มีมาตรฐานจริยธรรม เพ่ือป้องกัน ลดละโอกาสการ
ทุจริตทุกรูปแบบ ต้องท าให้มั่นใจว่าจะไม่มีการปกปิด ปกป้องกันเอง โดยผู้ ศึกษาได้น าตัวอย่าง 
Clipping News ที่แสดงออกเกี่ยวกับความคิดเห็นในการจัดโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาเรื่อง การประชาสัมพันธ์เพ่ือการมีส่วนร่วมของสื่อมวลชนในการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) ผู้ศึกษาได้แบ่งการ
สรุปผล และการอภิปรายผล ตามวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการการประชาสัมพันธ์ของ
ส านักงาน ป.ป.ช. และปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสื่อมวลชนและความคิดเห็นของ
เครือข่ายสื่อมวลชนที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ของส านักงาน ป.ป.ช. ในโครงการ/กิจกรรมต่าง  ๆ ตาม
แผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) ดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 

การประชาสัมพันธ์เพ่ือการมีส่วนร่วมของสื่อมวลชนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
สื่อสารเพื่อการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) ผู้ศึกษาแบ่งการศึกษาเป็น 2 ประเด็น คือ 

 
1. ด้านกระบวนการการประชาสัมพันธ์ของส าส านักงาน ป.ป.ช. เพ่ือสร้างการมีส่วน

ร่วมกับสื่อมวลชนในโครงการต่าง ๆ ตามแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต  
(พ.ศ. 2560 – 2564) 

2. ด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสื่อมวลชนและความคิดเห็นของ
เครือข่ายสื่อมวลชนที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ของส านักงาน ป.ป.ช. ในโครงการ/กิจกรรมต่าง  ๆ ตาม
แผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 
5.1.1 กระบวนการการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับสื่อมวลชนใน

โครงการต่าง ๆ ตามแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) 
จากการศึกษากระบวนการการประชาสัมพันธ์ของส านักงาน ป.ป.ช. เพ่ือสร้าง

การมีส่วนร่วมกับสื่อมวลชนในโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้าน
การทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) พบว่า ส านักงาน ป.ป.ช. มีการวางแผนพัฒนารูปแบบการสื่อสาร
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์และเป็นการรณรงค์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของสังคมไทยให้ไม่ทนต่อการ
ทุจริต มีกระบวนการการท างานด้านการประชาสัมพันธ์ที่ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 
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การทบทวน โดยทบทวนจากสภาพปัญหา ทบทวนผลการวิจัยที่ผ่านมา 
ทบทวนนโยบายองค์กร ทบทวนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง คือ 

ส านักงาน ป.ป.ช. มีการวางกรอบแนวทางพัฒนายุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการ
ต่อต้านการทุจริต เพ่ือน าไปสู่แผนยุทธศาสตร์การสื่อสารฯ ที่สมบูรณ์ โดยมีการจัดโครงการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) มีการวางแผนการสื่อสาร
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย หวังให้เกิดการทบทวนผลการด าเนินงานที่มา ทบทวนข้อเท็จจริงทั้งหมด ทั้งใน
เรื่องของความส าเร็จ รวมถึงปัญหา อุปสรรค และแนวโน้มในอนาคตของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
อีกท้ังยังมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ประกอบการทบทวน เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ให้
ดียิ่งขึ้นต่อไป 

การจัดโครงการพัฒนายุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อการต่อต้านการทุ จริต  
(พ.ศ. 2560 – 2564) เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
ขั้นตอนที่ 2 การจัดสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนายุทธศาสตร์การ

สื่อสารเพื่อการต่อต้านการทุจริต (การประชุมครั้งที่หนึ่ง) 
ขั้นตอนที่ 3 เมื่อได้ข้อสรุปจากขั้นตอนที่ 2 จึงท าการยกร่างยุทธศาสตร์ ก าหนด

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ แนวทางกลยุทธ์และมาตรการเสริมต่าง ๆ 
ขั้นตอนที่ 4 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการมีส่วนร่วมในการจัดท ายุทธศาสตร์

การสื่อสารเพื่อการต่อต้านการทุจริต (การประชุมครั้งที่สอง) 
ขั้นตอนที่ 5 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือชี้แจง (ร่าง) ยุทธศาสตร์การสื่อสาร

เพ่ือการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่สาม ในครั้งนี้เป็นการประชุมชี้แจง ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
โฆษกฯ เกี่ยวกับ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การสื่อสารฯ 

ขั้นตอนที่ 6 ปรับปรุงร่างฯ จัดท ารูปเล่มสมบูรณ์ และบทสรุปส าหรับผู้บริหาร
เสนอต่อคณะอนุกรรมการโฆษกฯ และต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในขั้นตอนนี้ถือว่าการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) เสร็จสมบูรณ์แล้ว 

ขั้นตอนที่ 7 แจ้งเวียนยุทธศาสตร์การสื่อสารฯ ให้หน่วยงานในสังกัดส านักงาน 
ป.ป.ช. ใช้ต่อไป 

การวางแผนกลยุทธ์และจัดท าแผนปฏิบัติการ 
จากที่มีการวางกรอบแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ฯ จนท าให้ได้แผน

ยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่สมบูรณ์ ดังนั้น เพ่ือให้การ
ด าเนินงานตามแผนฯ ประสบผลส าเร็จ ส านักงาน ป.ป.ช. จึงมีการขับเคลื่อนโดยการใช้ “กลไกการ
บริหารจัดการและการติดตามผล” เป็นตัวแปรส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ คือ 
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สร้างกลไกภายในและเชื่อมโยงกลไกภายนอกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
ส่ือสารเพื่อการต่อต้านการทุจริต 

1.  ในการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์การสื่ อสารเ พ่ือการต่อต้ านการทุจริต 
นอกเหนือจากจะมีกลไกภายใน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. การท างานของส านักงาน ป.ป.ช. 
ต้องประสานเชื่อมโยงกับกลไกภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต ทั้ง
ในส่วนที่ตั้ งโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  และโดยฝ่ายบริหารเพ่ือบูรณาการงานด้าน
ประชาสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาครัฐซึ่งมีกรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลัก โดย
มีกลไกที่เกี่ยวข้องในขับเคลื่อน 3 ระดับ คือ คณะกรรมการระดับนโยบาย คณะท างานระดับ
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน และคณะท างานระดับพื้นท่ี (ภาค) 

2. มีการบริหารจัดการแผนฯ ให้บังเกิดผลทางปฏิบัติได้จริง โดยส านักงาน 
ป.ป.ช. ได้ประสานความร่วมมือกับคณะท างานต่าง  ๆ รวมทั้งหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการ
ประชาสัมพันธ์ภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือประชุมหารือสร้างความเข้าใจ การ
ยอมรับ และความร่วมมือในการน าแผนฯ ไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีของแต่ละหน่วยงาน
ดังกล่าวและสอดคล้องกับกรอบระยะเวลาที่ก าหนดในแผนฯ ในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้  มีการ
ประสานงานด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการในการสื่อสารต่อสาธารณะ
ที่สอดคล้องกันทั้งเนื้อหา ที่ใช้ในการสื่อสารและการบูรณาการการใช้ทรัพยากรและงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ มิให้เกิดความซ้ าซ้อนและต้องส่งผลต่อการโน้มน้าวพฤติกรรมของคนในสังคมในการมี
ส่วนร่วมต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างกว้างขวาง 

3. มีการปรับปรุงโครงสร้างภายในองค์กรเพ่ือขับเคลื่อนงานสื่อสารให้เป็นกลไก
สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 อย่างเป็นระบบและเกิดความเป็นเอกภาพ ซึ่งใน
ขั้นตอนนี้ ต้องเข้าที่ประชุมองค์กรกลาง ของส านักงาน ป.ป.ช. ตามล าดับขั้นตอนต่อไป 

แผนการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์  
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต เพ่ือให้มี

ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนั้น จ าเป็นต้องวางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับแผนระดับชาติ ที่ทุก
หน่วยงาน ทุกองค์กร ต้องถือปฏิบัติเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงาน 

จากการวางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนต่าง ๆ ใน
ระดับชาติ และเพ่ือให้การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 
2560 – 2564) ประสบผลส าเร็จ ส านักงาน ป.ป.ช. จึงมีการวางเป้าหมายในการสื่อสาร คือ ก าหนด
เป้าหมาย โดยให้มีการท างานด้านการสื่อสารแบบบูรณาการมุ่งให้ “คนไทยตระหนักรู้ ท าหน้าที่
ปกป้องสิทธิของตนเอง ประเทศชาติ เริ่มต้นที่ตนเองก่อน ที่จะไม่ท าการทุจริต และตื่นตัวที่จะไม่ทน
เห็นคนอื่นทุจริตเช่นกัน”  
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โดยมีแนวคิดที่ว่า คนละไม้คนละมือร่วมแก้ไขปัญหาการทุจริต ภายใต้แคมเปญ 
“Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยใช้ตราสัญลักษณ์ “Zero Tolerance คนไทยไม่
ทนต่อการทุจริต” 

กลยุทธ์ (เพ่ิมเติม) ในการด าเนินงานการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์การ
สื่อสารเพื่อการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) มีทั้งหมด 3 ส่วน คือ  

ส่วนที่ 1 รณรงค์เพ่ือปลุกกระแสสังคมไม่ทนต่อการทุจริต ภายใต้แคมเปญ 
“Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” 

ส่วนที่ 2 เผยแพร่ผลงานและข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นใน
กระบวนท างานด้านการป้องกันและปราบปรามของส านักงาน ป.ป.ช. ด าเนินการโดยส านัก
ประชาสัมพันธ์ และมีหน่วยงานในสังกัดที่เก่ียวข้องสนับสนุนข้อมูลและช่วยประชาสัมพันธ์ 

ส่วนที่ 3 การสื่อสารภายในองค์กร ด าเนินการโดยส านักประชาสัมพันธ์ และมี
หน่วยงานในสังกัดที่เก่ียวข้องสนับสนุนข้อมูลและช่วยประชาสัมพันธ์ 

การด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการ 
ส านักงาน ป.ป.ช. จัดท าแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต 

(พ.ศ. 2560 – 2564) โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “สื่อสารสร้างสรรค์ บูรณาการทุกภาคส่วน น าสังคมไทยใส
สะอาด” และมีพันธกิจ คือ 1) บูรณาการงานสื่อสารเพ่ือเป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์
ชาติฯ ระยะที่ 3 กับทุกภาคส่วนในการปลุกกระแส “สังคมไทยไม่ทนต่อการทุจริต” น าไปสู่สังคมไทย
ใสสะอาด 2) เสริมสร้างบทบาทเครือข่ายในการสื่อสารร่วมต้านการทุจริตในทุกพ้ืนที่ 3) พัฒนาระบบ
บริหารจัดการงานสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ และ 4) พัฒนาการสื่อสารเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ และความ
เชื่อมั่นในกระบวนการท างานด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ 1) 
สังคมรับรู้ปัญหาการทุจริต ตระหนักผลเสียหายที่เกิดขึ้น และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้าน การ
ทุจริต 2) เครือข่ายการสื่อสารมีระบบกลไกในการขับเคลื่อนการสื่อสารเพ่ือต่อต้านการทุจริตได้อย่าง
มีประสิทธิผล 3) ระบบงานสื่อสารเพื่อการต่อต้านการทุจริตมีประสิทธิภาพ และ 4) ส านักงาน ป.ป.ช. 
มีภาพลักษณ์ที่ดี และประชาชนมีความเชื่อมั่นในกระบวนการท างานด้านป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

เป้าหมายที่ส าคัญของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการ
ทุจริต (พ.ศ. 2560 -2564) คือ  

1. ระดับการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย (รับรู้ เปลี่ยนทัศนคติ การเข้ามามีส่วน
ร่วม) 

1.1 ผลการรับรู้ข่าวสารการด าเนินงานของส านักงาน ป.ป.ช. จากประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  
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1.2 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างไม่เห็นด้วยว่าการให้สินน้ าใจแก่เจ้าหน้าที่รัฐเป็น
เรื่องไม่เสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95  

1.3 ระดับคะแนนของกลุ่มเป้าหมายที่ไม่สามารถที่จะทนต่อการทุจริตได้ 2 
จาก 10 คะแนน  

1.4 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ยินดีเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 87  

2. จ านวนเครือข่ายการสื่อสารที่ร่วมในการขับเคลื่อนงานเพ่ิมขึ้นจากเดิมที่มีอยู่
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

3. เครือข่ายการสื่อสารที่มีอยู่เดิมมีการสร้างระบบและกลไกในการขับเคลื่อนงาน
ต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 35  

4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อระบบบริหารจัดการงานสื่อสารเพ่ือต่อต้าน
การทุจริตเพ่ิมข้ึนต่อเนื่อง (ช่องทางทางการสื่อสารร้อยละ 70 / การน าเสนอข้อมูลร้อยละ 70)  

5. ผลความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อส านักงาน ป.ป.ช.ด้านการต่อต้านการ
ทุจริตได้คะแนน 6 จากคะแนนเต็ม 10  

6. ผลการประเมินภาพลักษณ์ ป.ป.ช. (ความโปร่งใส/ซื่อสัตย์เป็นธรรม/ 
มืออาชีพ/น่าเชื่อถือ/รับผิดชอบต่อสังคม/มีส่วนร่วมกับประชาชน/รวดเร็ว/การสื่อสารที่เข้าถึง) จาก
การส ารวจกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 85) 

โครงการ “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)” นอกเหนือจากการจัด
กิจกรรมในวันงานแล้ว ก่อนวันงานได้มีการจัดกิจกรรมประกวดแต่งค าขวัญเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์
รัปชัน เพ่ือให้ทุกคนมีส่วนร่วมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็น
นักเรียน นักศึกษา โดยกิจกรรมนี้ มีผู้ให้ความสนใจเป็นจ านวนมาก และมีการน าค าขวัญที่ชนะเลิศ  
ทั้ง 76 จังหวัดมาโชว์ในงานที่ส่วนกลาง ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในงานวันนั้นด้วย ในการจัด
โครงการ/กิจกรรมนี้ สอดคล้องกับการรณรงค์เพ่ือปลุกกระแสสังคมไม่ทนต่อการทุจริต ภายใต้
แคมเปญ “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ด าเนินการโดยส านักงาน ป.ป.ช. ทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการสื่อสาร โดยมีการจัดงานร่วมกันทั่ว
ประเทศ มีกลุ่มเป้าหมายในประเทศ  คือ กลุ่มที่ต้องสร้างความตระหนักรู้ ตื่นตัว กล้าแสดงพลังที่ ไม่
ทนต่อการทุจริต ประชาชน เน้นวัยท างาน เด็ก เยาวชน เครือข่าย ภาครัฐ เอกชน นักการเมือง 
ข้าราชการ สื่อมวลชน สื่อออนไลน์ เครือข่ายในการสื่อสาร บุคลากรส านักงาน ป.ป.ช. กลุ่มเป้าหมาย
ต่างประเทศ คือ กลุ่มที่เก่ียวข้องกับการประเมินค่า CPI ดัชนีการรับรู้การทุจริต 

อีกทั้งยังมีการเผยแพร่ผลงานและข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือสร้างการรับรู้และท าให้
ประชาชนมีความตระหนักถึงความจริงจังที่จะต่อสู้กับการทุจริต การจัดโครงการ “วันต่อต้านคอร์รัป
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ชันสากล (ประเทศไทย)” มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงก่อนเริ่มงาน ช่วง
จัดงาน และช่วงหลังจัดงาน โดยมีการท าสกู๊ปที่เก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางสื่อสาร
ต่าง ๆ มีการเขียนบทความเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต โดยเขียนเป็นข่าวแจก (Press Release) 
และส่งให้กับสื่อมวลชน 

นอกจากโครงการวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) โครงการที่สังคมและ
สื่อมวลชนให้ความสนใจ คือ งานวันสถาปนาส านักงาน ป.ป.ช. และงานมอบรางวัล NACC AWARDS 
2017 

ขั้นตอนของการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ตามแผนปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารข่าวแจก (Press Release) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การสื่อสาร

เพ่ือการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) ส านักประชาสัมพันธ์ ส านักงาน ป.ป.ช. ได้แบ่งการ
ท าเอกสารข่าวแจก (Press Release) ออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 1) เอกสารข่าวแจกทั่วไป และ 2) 
เอกสารข่าวแจก กรณีเชิญสื่อมวลชนมาท าข่าว ณ สถานที่ที่ส านักงาน ป.ป.ช. 

การตรวจสอบผลการปฏิบัติการ ประเมินผล และรายงานผล 
ส านักงาน ป.ป.ช. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานโดยการก าหนดตัวชี้วัดผลส าเร็จ

ของแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อการต่อต้านการทุจริต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- ให้มีการประเมินผลการแปลงแผนฯ ไปสู่แผนปฏิบัติงานประจ าปี เพ่ือให้การ

ด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบได้สอดคล้อง ครอบคลุมเป้าหมาย และยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้
ในแผนฯ ฉบับนี้ โดยมีแนวทางในการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล โดยการก าหนดตัวชี้วัด
ของการด าเนินงานตามแผนฯ ทั้งนี้ ให้ติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินการตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ และมีการประเมินผลอย่างเป็นระบบ  

- การส ารวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการด าเนินงานของ
ส านักงาน ป.ป.ช. ที่ครอบคลุมประเด็นความพึงพอใจที่มีต่อการด าเนินงานของส านักงาน ป.ป.ช. ใน
ภารกิจด้านการปราบปรามการทุจริต ด้านป้องกันการทุจริต และด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือจักได้น าข้อมูลความคิดเห็นจากการส ารวจไปใช้ประกอบการ
พัฒนาและปรับปรุงการท างานของส านักงาน ป.ป.ช. ให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบต่อไป  

- การส ารวจดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทย (CSI) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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5.1.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสื่อมวลชนและความคิดเห็นของ
เครือข่ายสื่อมวลชนที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ของส านักงาน ป.ป.ช. ในโครงการ/กิจกรรมต่าง  ๆ 
ตามแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) 

ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสื่อมวลชนในการขั บเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) 

จากการศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ผลต่อการมีส่วนร่วมของสื่อมวลชนใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) ผู้ศึกษาสามารถ
แยกเป็น 3 ปัจจัยในการมีส่วนร่วมของสื่อมวลชน ดังต่อไปนี้ 

5.1.2.1 ปัจจัยด้านนโยบายของสื่อ 
ในการศึกษาประเด็นนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วน

ร่วมของสื่อมวลชนในการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร โดยผู้ศึกษาได้น าเสนอผลการสัมภาษณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับปัจจัยด้านนโยบายของสื่อ โดยมีผลการศึกษา พบว่า สื่อมวลชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยใน
การมีส่วนร่วมฯ สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านนโยบายของสื่อนั้น มีผลกระทบเพียงเล็กน้อยในการมี
ส่วนร่วมของสื่อมวลชนต่อการน าเสนอข้อมูลข่าวสารของส านักงาน ป.ป.ช. ภายใต้แผนยุทธศาสตร์
การสื่อสารเพื่อการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 - 2564)   

5.1.2.2 ปัจจัยด้านคุณค่าของข่าว 
ในการศึกษาประเด็นนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยด้านคุณค่าของข่าว 

การน าเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชน ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะตามนโยบายขององค์กรหรือหัวข่าว แต่
มุ่งเน้นไปที่คุณค่าของข่าวและกระแสสังคมเป็นสิ่งส าคัญ กล่าวคือ การที่สื่อมวลชนจะน าเสนออะไร
ออกไปนั้น ต้องตระหนักเสมอว่าประชาชนต้องรับผลจากการน าเสนอข่าว และข่าวนั้นประชาชนก าลัง
ให้ความสนใจ 

5.1.2.3 ปัจจัยด้านความสะดวกสบายในการน าเสนอข่าว 
ในการศึกษาประเด็นนี้  เป็นการศึกษาเกี่ ยวกับปัจจัยด้ านความ

สะดวกสบายในการน าเสนอข่าวของสื่อมวลชน จากผลการสัมภาษณ์พบว่า มีผลกระทบเพียงเล็กน้อย 
ต่อการมีส่วนร่วมของสื่อมวลชนในการน าเสนอข้อมูลข่าวสารของส านักงาน ป.ป.ช. ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 - 2564) สื่อไม่ได้มุ่งเน้นการท าข่าวตาม
นโยบายขององค์กรหรือหัวข่าว และไม่ได้กังวลกับความสะดวกสบายในการท างาน แต่มุ่งเน้ นไปที่
คุณค่าของข่าวและกระแสสังคมเป็นสิ่งส าคัญ  
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ความคิดเห็นของเครือข่ายสื่อมวลชนที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ของส านักงาน 
ป.ป.ช. ในโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 
2560 - 2564) ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In – Depth interview) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของ
เครือข่ายสื่อมวลชนที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ของส านักงาน ป.ป.ช. ในโครงการต่าง  ๆ ตามแผน
ยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) แยกเป็น 2 ประเด็นดังต่อไปนี้ 

ความคิดเห็นต่อเจ้ าหน้าผู้ปฏิบัติ งานโดยตรงเกี่ ยวกับงานด้ านการ
ประชาสัมพันธ์ จากการศึกษาพบว่า สื่อมวลชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นตรงกัน คือเจ้าหน้าที่
ส านักงาน ป.ป.ช. ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตรงด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์ ตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงระดับ
ปฏิบัติการ กล่าวคือ ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์เชี่ยวชาญ และนัก
ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี คือ มีการส่งข้อมูล
ข่าวสารอย่างสม่ าเสมอ อ านวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนที่มาติดต่อ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
สื่อมวลชน แต่ในทางบริหารหรือในทางปฏิบัติของผู้บริหาร ส านักงาน ป.ป.ช. ตั้ งแต่เลขาธิการ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ขึ้นไป มีการปฏิบัติที่ตรงข้ามกับเจ้าหน้าที่อย่างเห็นได้ชัด คือ ไม่ให้ข้อมูล
ข่าวสารกับสื่อมวลชน ไม่ให้เวลาหรือคิวในการสัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ไม่มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับสื่อมวลชนหรือไม่มีแม้แต่กิจกรรมที่จะสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน เช่น การจัดให้มีการร่วม
รับประทานอาหารระหว่างส านักงาน ป.ป.ช. กับสื่อมวลชน การจัดพาสื่อมวลชนชมกิจการหรือภารกิจ
ต่าง ๆ ของส านักงาน ป.ป.ช.  หรือการจัดเลี้ยงแถลงข่าว สื่อมวลชนตั้งข้อสงสัยว่ากิจกรรมต่าง  ๆ 
เหล่านี้มันหายไปไหน 

ความคิดเห็นต่อการจัดโครงการ / กิจกรรม 
จากการศึกษาพบว่า สื่อมวลชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นตรงกัน คือ การจัด

โครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 -2564) 
นั้น เป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบของการรณรงค์ (Campaign) ซึ่งในการรณรงค์ด้านการต่อต้านการ
ทุจริตนี้ถือเป็นเรื่องที่ยาก และจากที่สื่อมวลชนประจ าที่ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมงานหรือร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ของส านักงาน ป.ป.ช. พบว่า ยังไม่มีงานใดที่มีการน าประเด็นที่น่าสนใจ มาจัดกิจกรรมต่าง  ๆ 
เลย 

สื่อมวลชนยังมีความคิดเห็นตรงกัน อีกว่า การจัดโครงการ/กิจกรรม ของ
ส านักงาน ป.ป.ช. เป็นเพียงการจัดงาน เพ่ือประชาสัมพันธ์องค์กรตัวเอง แต่ไม่ได้จัดงานหรือจัด
กิจกรรม เพ่ือให้เกิดผลกับประชาชน หรือแม้แต่การเปิดเผยความคืบหน้าคดีต่าง  ๆ ตรงนี้ส่งผล
โดยตรงต่อส างาน ป.ป.ช. คือการรับรู้ของประชาชนที่มีต่อการท างานของส างาน ป.ป.ช. ประเด็นต่าง 
ๆ เหล่านี้ ส านักงาน ป.ป.ช. กลับนิ่งเฉยและไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน 
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ผลจากการการเก็บข้อมูลเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาจา
กกฤตภาค (Clipping News) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 
2560 – 2564) 

จากการศึกษา พบว่า สื่อมวลชนส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน 
คือ โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของส านักงาน ป.ป.ช. ตามแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้าน
การทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่มีความน่าสนใจ และสามารถมีพ้ืนที่ของข่าวได้บ้างนั้น มีอยู่ 3 
กิจกรรมเท่านั้น คือ  

1. งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)  
2. งานวันสถาปนาส านักงาน ป.ป.ช. และ 
3. งานมอบรางวัล NACC AWARDS 1017  
การแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชน เกี่ยวกับการจัดโครงการ/กิจกรรม ภายใต้

แผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) ผ่านคอลัมน์หนังสือพิมพ์ 
พบว่า สื่อมวลชนส่วนใหญ่มองว่าการจัดกิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตเป็นครั้งคราว  
ถือเป็นเรื่องที่ดีแต่ไม่เพียงพอ และกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลใน
ยุคปัจจุบัน คงไม่เป็นเพียงการแสดงออกตามวาระเท่านั้น สื่อมวลชนหวังว่าจะเห็นการสร้างกลไก 
การวางรูปแบบหรือแม้กระทั่งการปฏิรูปกฎเกณฑ์ มีมาตรฐานจริยธรรม เพ่ือป้องกัน ลดละโอกาสการ
ทุจริตทุกรูปแบบ ต้องท าให้มั่นใจว่าจะไม่มีการปกปิด ปกป้องกันเอง โดยผู้ศึกษาได้น าตัวอย่าง 
Clipping News ที่แสดงออกเกี่ยวกับความคิดเห็นในการจัดโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาเรื่อง “การประชาสัมพันธ์เพ่ือการมีส่วนร่วมของสื่อมวลชนในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564)” ผู้ศึกษาใช้แนวคิด
การรณรงค์ แนวคิดด้านเครือข่าย แนวคิดด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์ และกระบวนการการประชาสัมพันธ์ 
มาเป็นกรอบในการศึกษา ดังนี้ 

 
5.2.1 กระบวนการการประชาสัมพันธ์ของส านักงาน ป.ป.ช. เพ่ือสร้างการมีส่วน

ร่วมกับสื่อมวลชนในโครงการต่าง ๆ ตามแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 
2560 – 2564) 
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จากการศึกษากระบวนการการประชาสัมพันธ์ของส านักงาน ป.ป.ช. เพ่ือสร้าง
การมีส่วนร่วมกับสื่อมวลชนในโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้าน
การทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) พบว่าส านักงาน ป.ป.ช. 

5.2.1.1 การทบทวน โดยทบทวนจากสภาพปัญหา ทบทวนผลการวิจัยที่ผ่าน
มา ทบทวนนโยบายองค์กร ทบทวนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

จากที่มีกรอบแนวทางพัฒนายุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการ
ทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) พบว่า ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ก าหนดกระบวนการในการด าเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ ที่สอดคล้องกับแนวคิดของ กัธและมาร์ช (Guth&Marsh, 2003) ที่ประกอบด้วยงาน 
4 ขั้นตอนคือ การวิจัย (research) การวางแผน (planning) การสื่อสาร (communication) และการ
ประเมินผล (evaluation) ซึ่งจะเห็นได้จากผลการศึกษาในบทที่ 4 ผู้ศึกษาได้อธิบายถึงขั้นตอนการ
ด าเนินงานไว้โดยเริ่มตั้งแต่ ก่อนท าแผนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การสื่อเพ่ือการต่อต้านการทุจริต สู่การ
มีแผนการสื่อสาร ยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่สมบูรณ์ 
และการน าแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) ไปสู่การปฏิบัติ  

เมื่อมีกรอบแนวทางพัฒนาจนกลายเป็นยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการ
ต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้สังคมรับรู้ถึงปัญหาการทุจริต 
ตระหนักถึงผลเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทุจริต และพร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการ
ทุจริต รวมถึงการเพ่ิมจ านวนของเครือข่ายการสื่อสาร มีกลไกในการขับเคลื่อนการสื่อสารเพ่ือต่อต้าน
การทุจริตได้อย่างมีประสิทธิผล และมีระบบงานสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 
เป้าหมายที่ส าคัญที่สุดคือ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการท างานด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของส านักงาน ป.ป.ช. โดยยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 - 
2564) ตรงกับแนวคิดของ พัชนี เชยจรรยา (2538)  เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ตามที่ ได้กล่าวไว้ว่า 
การประชาสัมพันธ์ เป็นการใช้ความพยายามในการโน้มน้าวจูงใจให้ประชาชนเกิดภาพลักษณ์ 
(image) ที่ดีมีความเชื่อถือและสนับสนุนหน่วยงาน และสอดคล้องกับแนวคิดของ สมควร กวียะ 
(2540) ได้กล่าวไว้ว่า การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) คือการสื่อสารขององค์กรเพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์กับประชาชน โดยการเสนอข่าวสาร การสร้างกิจกรรมให้เป็นข่าวสาร การแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม หรือการแสดงความปรารถนาดีต่อประชาชน น าไปสู่ทัศนคติในเชิงบวกหรือ
ภาพพจน์ที่น่านิยมขององค์กร และไปสู่พฤติกรรมร่วมที่มีคุณค่าต่อสังคม 

5.2.1.2 การวางกลยุทธ์และจัดท าแผนปฏิบัติการ  
สร้างกลไกภายในและเชื่อมโยงกลไกภายนอกในการขับเคลื่ อน

ยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต, แผนการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ และกลยุทธ์ 
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(เพ่ิมเติม) ในการด าเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 
2560 - 2564) ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่า 

ส านักงาน ป.ป.ช. ให้ความส าคัญกับกลไกการขับเคลื่อนและการ
ประเมินผล โดยกลไกในการขับเคลื่อนนี้มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนผ่านกลุ่มเครือข่ายของ
ส านักงาน ป.ป.ช. ผลการศึกษานี้พบว่า สอดคล้องกับแนวคิดของกาญจนา แก้วเทพ (2538) ได้อธิบาย
ความหมายของเครือข่ายว่า เป็นรูปแบบหนึ่งของการประสานงานบุคคล หรือองค์กรต่าง  ๆ ที่ต่างมี
ทรัพยากรของจน มีเป้าหมาย วิธีการท างาน ตลอดจนมีกลุ่มเป้าหมายเป็นของตนเอง ซึ่งบุคคลเหล่านี้ 
ได้มีการประสานงานกันมานานพอสมควร แม้อาจจะไม่มีกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ แต่รากฐานที่
คอยยึดโยงกันและกันไว้ และเมื่อใดที่ฝ่ายหนึ่งต้องการความช่วยเหลือจากผู้อ่ืนหรือกลุ่มอ่ืน  ๆ เพ่ือ
แก้ไขปัญหาก็จะติดต่อกัน ซึ่งทั้งหมดนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งกลไกในการน าพลังเครือข่ายของส านักงาน 
ป.ป.ช. ขับเคลื่อนเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายพร้อม ๆ กัน 

5.2.1.3 การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต 

(พ.ศ. 2560 - 2564) ในส่วนการจัดโครงการ/กิจกรรม สอดคล้องกับแนวคิดของ กาญจนา แก้วเทพ 
(2538) ได้อธิบายไว้ว่า การรณรงค์กลายเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือโน้มน้าวประชาชนให้แสดงความยินยอม
กระท าตามผู้ส่งสาร หลักทั่วไปของการรณรงค์คือการระดมสื่อ เพ่ือน าเสนอสารหนึ่งไปสู่ประชาชน
เพ่ือให้ประชาชนยอมรับในสารนั้นโดยง่าย ทั้งในแง่การรับรู้ การเปลี่ยนทัศนคติ และการยอมรับ 

5.2.1.4 การตรวจสอบผลการปฏิบัติการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
รายงานผลการปฏิบัติงาน 

การขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต 
(พ.ศ. 2560 - 2564) การจัดท าเอกสารข่าวแจก (Press Release) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การสื่อสาร
เพ่ือการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 - 2564) กฤตภาค (Clipping News) ที่เกิดจากโครงการ/
กิจกรรม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 - 2564)  
ทุกขั้นตอนมีการตรวจสอบและประเมินผล รวมทั้งมีการรายงานผลเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ
ขั้นตอน  

จากการศึกษา พบว่า ส านักงาน ป.ป.ช. มีการด าเนินงาน ในเรื่องของการ
รณรงค์ปลุกกระแสสังคมไม่ทนต่อการทุจริต มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้ และมีการ
สื่อสารภายในองค์กร การจัดท าเอกสารข่าวแจก (Press Release) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การสื่อสาร
เพ่ือการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 - 2564) และการศึกษา Clipping News ที่เกิดจากโครงการ/
กิจกรรม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 - 2564) นั้น 
สอดคล้องการแนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ อาทิ ความรับผิดชอบของนักสื่อสารองค์กรหรือนัก
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ประชาสัมพันธ์ กระบวนการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วยงาน 4 ขั้นตอน คือ การวิจัย 
( research)  การวางแผน (planning)  การสื่ อสาร (communication)  และการประเมินผล 
(evaluation) หรือแม้แต่แนวคิดทฤษฏีกระบวนการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ R A C E และที่ขาด
ไม่ได้ในการท างานด้านประชาสัมพันธ์ที่มีการติดต่อประสานงานกับสื่อมวลชนคือ หลักการสื่อมวลชน
สัมพันธ (media relations) การสร้างสื่อมวลชนสัมพันธ์ (Press Relations) ทั้งหมดนี้ถือเป็นการ
ท างานของส านักประชาสัมพันธ์ ส านักงาน ป.ป.ช. ที่ได้ท างานกระบวนการการประชาสัมพันธ์ทั้ง
กระบวนการ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมกับสื่อมวลชนในโครงการต่าง ๆ ตามแผนยุทธศาสตร์การสื่อสาร
เพ่ือการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) 

5.2.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสื่อมวลชนและความคิดเห็นของ
เครือข่ายสื่อมวลชนที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ของส านักงาน ป.ป.ช. ในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 
ตามแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) 

ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสื่อมวลชนในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) 

จากการศึกษา พบว่า มีอยู่  3 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
สื่อมวลชนในการน าเสนอข่าว คือ ด้านนโยบายของสื่อ ด้านคุณค่าของข่าว และด้านความ
สะดวกสบายในการน าเสนอข่าว 

5.2.2.1 ปัจจัยด้านนโยบายของสื่อ 
ในการศึกษาประเด็นนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วน

ร่วมของสื่อมวลชนในการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร โดยผู้ศึกษาได้น าเสนอผลการสัมภาษณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับปัจจัยด้านนโยบายของสื่อ โดยมีผลการศึกษา พบว่า สื่อมวลชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยใน
การมีส่วนร่วมฯ สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านนโยบายของสื่อนั้น มีผลกระทบเพียงเล็กน้อยในการมี
ส่วนร่วมของสื่อมวลชนต่อการน าเสนอข้อมูลข่าวสารของส านักงาน ป.ป.ช. ภายใต้แผนยุทธศาสตร์
การสื่อสารเพื่อการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 - 2564)   

5.2.2.2 ปัจจัยด้านคุณค่าของข่าว 
ในการศึกษาประเด็นนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยด้านคุณค่าของข่าว 

การน าเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชน ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะตามนโยบายขององค์กรหรือหัวข่าว แต่
มุ่งเน้นไปที่คุณค่าของข่าวและกระแสสังคมเป็นสิ่งส าคัญ กล่าวคือ การที่สื่อมวลชนจะน าเสนออะไร
ออกไปนั้น ต้องตระหนักเสมอว่าประชาชนจะได้รับอะไร และข่าวนั้นประชาชนให้ความสนใจหรือไม่ 

5.2.2.3 ปัจจัยด้านความสะดวกสบายในการน าเสนอข่าว 
ในการศึกษาประเด็นนี้  เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยด้านความ

สะดวกสบายในการน าเสนอข่าวของสื่อมวลชน จากผลการสัมภาษณ์พบว่า มีผลกระทบเพียงเล็กน้อย 
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ต่อการมีส่วนร่วมของสื่อมวลชนในการน าเสนอข้อมูลข่าวสารของส านักงาน ป.ป.ช. ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 - 2564) สื่อไม่ได้มุ่งเน้นการท าข่าวตาม
นโยบายขององค์กรหรือหัวข่าว และไม่ได้กังวลกับความสะดวกสบายในการท างาน แต่มุ่งเน้นไปที่
คุณค่าของข่าวและกระแสสังคมเป็นสิ่งส าคัญ 

5.2.2.4 ความคิดเห็นของเครือข่ายสื่อมวลชนที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ของ
ส านักงาน ป.ป.ช. ในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อการต่อต้านการ
ทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) 

จากการศึกษา พบว่า สื่อมวลชนส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นไปในทิศทาง
เดียวกัน คือ โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของส านักงาน ป.ป.ช. ตามแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการ
ต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่มีความน่าสนใจ และสามารถมีพ้ืนที่ของข่าวได้บ้างนั้น มีอยู่ 
3 กิจกรรมเท่านั้น คือ  

(1) งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)  
(2) งานวันสถาปนาส านักงาน ป.ป.ช. และ 
(3) งานมอบรางวัล NACC AWARDS 1017  

กล่าวคือ ทั้ง 3 กิจกรรมนี้ เป็นการจัดงานที่มีผู้น าระดับประเทศเข้าร่วม
กิจกรรมจ านวนมาก ถือเป็นสิ่งที่ดึงดูดสื่อมวลชนในการท าข่าว และน่าใจส าหรับสื่อมวลชนอีก
ประเด็นคือ สื่อมวลชนสามารถหาข่าวจากบุคคลที่เข้าไปร่วมงานทั้ง 3 งานได้ ซึ่งในประเด็นดังกล่าวนี้ 
ถือได้ว่าส านักงาน ป.ป.ช. ยังไม่ประสบผลส าเร็จในเรื่องของการจัดกิจกรรมการรณรงค์ (Campaign) 
การต่อต้านการทุจริต (กาญจนา แก้วเทพ, 2538) ได้อธิบายไว้ว่า การรณรงค์กลายเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือ
โน้มน้าวประชาชนให้แสดงความยินยอมกระท าตามผู้ส่งสาร หลักทั่วไปของการรณรงค์คือการระดม
สื่อ เพ่ือน าเสนอสารหนึ่งไปสู่ประชาชนเพ่ือให้ประชาชนยอมรับในสารนั้นโดยง่าย แต่ในทางปฏิบัติใน
เรื่องของการรณรงค์ของส านักงาน ป.ป.ช. ยังเป็นการน าเสนอข่าวสารที่ประชาชนยังไม่ยอมรับและ
น าเสนอข่าวสารในรูปแบบที่ผู้ส่งสารต้องการน าเสนอ แต่ไม่ได้สนใจว่าผู้รับสารต้องการรับสารนั้น
หรือไม ่

ในอีกแง่มุมหนึ่งคือ สื่อมองว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าว ควรมีเนื้อหาหรือ
ประเด็นที่น่าสนใจมากกว่าการจัดงานที่สวยหรู มากกว่าการจัดงานตามวาระโอกาส หรือมากกว่างาน
ที่จัดเพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้แก่องค์กร แต่การจัดงานควรมีการวางแนวทาง หรือน าเสนอ
ประเด็นที่น่าสนใจ เช่น การน าเสนอเชิงสถิติข้อมูลเกี่ยวกับการท างานของส านักงาน ป.ป.ช. มากกว่า
การน าเสนอเรื่องการรณรงค์แบบเชิงบวก หรือน าเสนอในเชิงบวกควบคู่ไปกับการน าเสนอสถิติข้อมูล
เชิงลบไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบและเห็นภาพได้ชัดเจน 
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5.3 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ 
  

จากการศึกษาการประชาสัมพันธ์เพ่ือการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสื่อมวลชนในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) ผู้ศึกษามี
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาในครั้งนี้ 3 ส่วน ดังนี้ 
  

5.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับส านักประชาสัมพันธ์ ส านักงาน ป.ป.ช. เกี่ยวกับการจัด
โครงการ/กิจกรรม เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

5.3.1.1 ในการจัดโครงการ/กิจกรรม ควรเน้นว่าประชาชนจะได้อะไรจากการจัด
งานครั้งนี้ และควรน าข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับงานด้านปราบปรามการทุจริต  หรืองานด้านการ
ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน การแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินมาน าเสนอให้มากกว่าเดิม 
เพราะในการจัดโครงการ/กิจกรรม แบบนี้ท าให้สื่อมวลชนให้ความสนใจ และสามารถน าข้อมูลจาก
การจัดงาน ไปน าเสนอต่อได้อีกหลายช่องทาง 

5.3.1.2 ควรจัดโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับผลของการตัดสินคดีที่ผ่านมา 
หรือผลจากการพิจารณา จากคณะกรรมการ ป.ป.ช.  เพื่อเป็นการถอดบทเรียน ถือเป็นการป้องปราม
การทุจริตที่เป็นการท างานเชิงรุกได้เป็นอย่างด ี

5.3.1.3 ควรมีการจัดงานแถลงข่าวผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ทุก 6 เดือน และ 1 ปี เนื่องจากเป็นการสรุปผลงานที่เห็นเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความ
ชัดเจนในการท างานของ ส านักงาน ป.ป.ช. ถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับ
ประชาชนอีกด้วย 

5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้บริหาร ส านักงาน ป.ป.ช. เกี่ยวกับกระบวนการการ
ประชาสัมพันธ์และหลักสื่อมวลชนสัมพันธ์ 

5.3.2.1 ควรตัดล าดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ให้กระชับมากขึ้น 
เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน อาทิ ลดขั้นตอนการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ และ
ส่งออก, ลดขั้นตอนการขอความอนุเคราะห์สื่อมาท าข่าว, ลดขั้นตอนของการให้สัมภาษณ์กับสื่อ  หาก
มีการลดขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้ได้ การท างานด้านการประชาสัมพันธ์จะรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

5.3.2.2 ผู้บริหารส านักงาน ป.ป.ช. ควรให้ความส าคัญกับสื่อมวลชนสัมพันธ์ให้
มากกว่านี้ เนื่องจากสื่อมวลชน ถือเป็นกระบอกเสียงส าคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร จึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่ง  
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5.3.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 
จากการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาขอน าเสนอข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

ส าหรับบุคคลทั่วไป หรือผู้ที่สนใจศึกษา กระบวนการการท างานของส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ดังนี้ 

5.3.3.1 การศึกษาครั้ งนี้ผู้ศึกษาใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview) ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไป ควรใช้
ระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ท าให้สื่อมวลชนมีส่วนร่วมใน
การน าเสนอข่าวสารของส านักงาน ป.ป.ช. และความคิดเห็นของสื่อมวลชนต่อการจัดโครงการ/
กิจกรรม ของส านักงาน ป.ป.ช.  

5.3.3.2 การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ศึกษา กลุ่มเครือข่ายสื่อมวลชนเพียงแค่กลุ่ม
เดียว ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาเครือข่ายกลุ่มอ่ืน หรือศึกษาผู้ปฏิบัติงานจริง เพ่ือน าผล
จากการศึกษาเหล่านั้น มาเปรียบเทียบ และวิเคราะห์ต่อไป 

5.3.3.3 การศึกษาในครั้งต่อไป ควรเพ่ิมประเด็นอ่ืน ๆ เช่น ศึกษาด้านการบริหาร
นโยบายจากผู้บริหาร ศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารต่อการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของ
ส านักประชาสัมพันธ์ ส านักงาน ป.ป.ช. เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสามารถน ามาปรับใช้ใน
การด าเนินให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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ภาคผนวก ก 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการโฆษกการประชาสัมพันธ์และการบริหารการสื่อสาร 
ของส านักงาน ป.ป.ช. 

ที่ ๙/๒๕๕๙ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานเฉพาะกิจเพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อต่อต้านการทุจริต  

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
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ภาคผนวก ข 
แหล่งข้อมูลและค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 

 
ข้าราชการ ส านักงาน ป.ป.ช. จ านวน 3 คน 
 

1. นายทวิชาติ นิลกาญจน์ ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์  
2. นางสายทิพย์ แตงเอ่ียม นักประชาสัมพันธ์เชี่ยวชาญ 
3. นางสาวอุมาพร ปัตตานี นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
 
เพ่ือศึกษากระบวนการการประชาสัมพันธ์ของส านักงาน ป.ป.ช. เพ่ือสร้างการมีส่วน

ร่วมกับสื่อมวลชนในโครงการต่าง ๆ ตามแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต  
(พ.ศ.2560 – 2564) 

1. ก่อนท าแผนมีการวิจัยหรือหาข้อมูลอย่างไร  
2. ประเภท/ลักษณะของแผน ขั้นตอนการวางแผนเป็นอย่างไร 
3. มีการด าเนินงานและน าแผนสู่การปฏิบัติอย่างไร (Process, Action timeline เป็น

อย่างไร, การ Implement แผนเป็นอย่างไร) 
(4) มีการสรุป ประเมินระหว่างทางหรือไม่ หรือมีการประเมินอย่างไร 
ด้านความคิดเห็นของเครือข่ายสื่อมวลชนที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ของส านักงาน 

ป.ป.ช. ในโครงการต่าง ๆ ตามแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต(พ.ศ.2560 – 
2564) และปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสื่อมวลชน จ านวน 10 คน 

(1) สื่อมวลชนจากส านักข่าวอิศรา 
(2) สื่อมวลชนจากหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น 
(3) สื่อมวลชนจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า 
(4) สื่อมวลชนจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
(5) สื่อมวลชนจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ 
(6) สื่อมวลชนจากไทยรัฐทีวี 
(7) สื่อมวลชนจากสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 
(8) สื่อมวลชนจากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
(9) สื่อมวลชนจากโมเดิร์นไนน์ทีวี 
(10) สื่อมวลชนจากสมาคมสื่อช่อสะอาด 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสื่อมวลชน 
 
1. ปัจจัยด้านนโยบายของสื่อ (เช่น การเลือกประเด็นข่าวต้องเลือกตามนโยบายระดับ

องค์กรหรือไม,่ หรือต้องเลือกข่าวตามนโยบายระดับโต๊ะข่าวหรือไม่) 
2. ปัจจัยด้านคุณค่าของข่าว (เช่น คุณมีหลักเกณฑ์ในการเลือกข่าวอย่างไร ตามกระแส

สังคม, หรือจากคุณค่าข่าว) 
3. ปัจจัยด้านความสะดวกสบายในการท างานของสื่อมีผลต่อการน าเสนอข่าวของคุณ

หรือไม่ (เช่น คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส านักงานป.ป.ช. จัดเตรียมไว้
ส าหรับคุณ /การที่มีห้องรับรองสื่อมวลชนพร้อมมีสัญญาอินเตอร์ไร้สายที่ส านักงาน ป.ป.ช./การดูแล
จากเจ้าหน้าส านักงาน ป.ป.ช./การเตรียมข้อมูลเบื้องต้นไว้ให้คุณในการท าข่าว) 

 
เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของเครือข่ายสื่อมวลชนที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ของส านักงาน 

ป.ป.ช. ในโครงการต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ.2560 – 
2564 

1. ความคิดเห็นต่อโครงการ/กิจกรรม  (โครงการน่าสนใจหรือไม่อย่างไร, กิจกรรมเป็น
อย่างไร) 

2. ความคิดเห็นต่อการท างานของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างไร  (วิธีการเชิญสื่อมวลชน ท าข่าว 
การส่งข่าว ฯลฯ การอ านวยความสะดวกเป็นอย่างไร) 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ นางสาวบุปผาวัลย์ ศิริสวัสดิ ์
วันเดือนปีเกิด วันที่ 23 มกราคม 2529 
วุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2553: ศิลปศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ต าแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ  

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

ประสบการณ์ท างาน (พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน): นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ  
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
(พ.ศ. 2556 – 2557): ครูอัตราจ้าง 
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 
(พ.ศ. 2554 – 2556): ประชาสัมพันธ์และธุรการ 
บริษัท เอส.พี.บราเดอร์ จ ากัด 
(พ.ศ. 2554): ประชาสัมพันธ์และดูแลลูกค้า  
บริษัท นครา ทราเวล แอนด์ ออร์แกรไนซ์ จ ากัด 

 
 
 

Ref. code: 25605907011430GNQ


