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บทคัดย่อ 
 

 ดุษฎีนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อศึกษาสภาพท่ัวไปของการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ๒. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการส่ือสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ๓. เพื่อน าเสนอรูปแบบพุทธนวัตกรรมการส่ือสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
เชิงรุกของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ด าเนินการระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี ซึ่งการด าเนินการ
แบ่งเป็น ๒ ระยะ ระยะท่ี ๑ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน ๒๓๑ คน ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา โดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ ระยะท่ี ๒ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการศึกษาภาคสนามด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิง
ลึก จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน ๑๗ รูปหรือคน และการสนทนากลุ่มเฉพาะจ านวน ๙ คน เพื ่อ
ยืนยันรูปแบบหลังจากการสังเคราะห์ข้อมูล     
  ผลการวิจัยพบว่า  
 ๑. สภาพทั่วไปเกี่ยวกับการส่ือสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (  =๓.๕๓, S.D.=๐.๖๗๒) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย
เรียงล าดับตามค่าเฉล่ียได้แก่ มีฐานข้อมูลเทคโนโลยีท่ีทันสมัยภายใต้จริยธรรม ( =๓.๕๘, S.D.=
๐.๗๒๒) รองลงมาคือ การตลาดสมัยใหม่ท่ีสะท้อนความเป็นจริง ( =๓.๕๓, S.D.=๐.๗๑๒) ยึดหลัก
สากลและสร้างความแตกต่าง ( =๓.๕๓, S.D.=๐.๖๙๑) และการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อสังคม 
( =๓.๔๙, S.D.=๐.๗๐๙) ตามล าดับ  
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 ๒. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการส่ือสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
พบผลการศึกษาดังนี้ (๑) พุทธนวัตกรรมการส่ือสารส่งผลต่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ๓ ด้านได้แก่ การรับรู้ เข้าใจและเห็นคุณประโยชน์เกี่ยวกับการส่ือสาร (สัมปหังสนา) 
ความแกล้วกล้า ก าลังใจในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (สมุตเตชนา) และการบริหารจัดการข้อมูล
อย่างชัดเจน แจ่มแจ้ง (สันทัสสนา) โดยร่วมกันท านายได้ร้อยละ ๖๕.๘ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ ๐.๐๑ (๒) การบริหารงานประชาสัมพันธ์ส่งผลต่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ๕ ด้านได้แก่ ระบบการประชาสัมพันธ์ ค่านิยมร่วม โครงสร้างองค์กร ทักษะ และ
เจ้าหน้าท่ี โดยร่วมกันท านายได้ร้อยละ ๘๒.๑ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑  
 ๓. รูปแบบพุทธนวัตกรรมการส่ือสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติคือ มี “การบริหารงานประชาสัมพันธ์” ท าหน้าท่ีเป็นฐานโดยมีองค์ประกอบท่ีส าคัญคือ 
โครงสร้างองค์กร กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ ระบบการประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าท่ี ภาวะผู้น า ทักษะ 
และค่านิยมร่วม ซึ่งต้องอาศัย “พุทธนวัตกรรมการส่ือสาร” โดยมีองค์ประกอบคือ สันทัสสนา 
สมาทปนา สมุตเตชนา และสัมปหังสนา ซึ่งถือเป็นศิลปะของการส่ือสารท่ีจะเกื้อหนุนให้ “การ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก” ท้ัง ๔ ด้านคือ ด้านการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อสังคม ด้านการตลาด
สมัยใหม่ท่ีสะท้อนความเป็นจริง ด้านยึดหลักสากลและสร้างความแตกต่าง ด้านมีฐานข้อมูลเทคโนโลยี
ท่ีทันสมัยภายใต้จริยธรรม เกิดประสิทธิภาพซึ่งถือเป็นส่วนของผลลัพธ์ท่ีเกิดจากการบริหารงาน
ประชาสัมพันธ์และพุทธนวัตกรรมการส่ือสาร อันถือเป็นเป้าหมายท่ีจะท าให้องค์กรท างานด้านการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ทันกับยุคสมัยและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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Abstract  

 
 Objectives of this research were: 1. to study the general condition of the 

Royal Thai Police's proactive public relations; 2. to study the factors affecting 
communication for the Royal Thai Police's proactive public relations; 3. to present 
the Buddhist innovation model. Proactive Public Relations Communications of the 
Royal Thai Police The research methodology was an integrated research method. 
The operation was divided into 2 Step. Step 1 was a quantitative research by 
collecting data from a sample of 231 people using descriptive data analysis. Using 
frequency, percentage, mean, standard deviation correlation analysis and multiple 
regression analysis by statistical package program. Step 2 was a qualitative research 
which was a field study by in-depth interview method. From 17 key informants and 
focus group discussions of 9 people to confirm the pattern after data synthesis.     
 Findings were as follow:    
 1. The overall proactive public relations communication was at a high level    
( =3.53, S.D.=0.672). When considering each aspect, it was found that it was at a high 
level in all aspects. Sorted by mean are: There was a modern technology database 
under ethics ( =3.58, S.D.=0.722), followed by modern marketing that reflects reality 
( =3.53, S.D.=0.712), adheres to international principles and makes a difference 
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( =3.53, S.D.=0.691), and the use of Creativity for society ( =3.49, S.D.=0.709) 
respectively 
 2. Factors Affecting Communications for Proactive Public Relations of the 
Royal Thai Police The results of the study were as follows: (1) Buddhist 
communication innovations affected the proactive public relations of the Royal Thai 
Police in 3 areas: perception, understanding and appreciation of benefits related to 
communication (sampahangsana), courage, The morale in building a cooperation 
network (Samut Techana) and managing information clearly and clearly (Santassana) 
by prediction the percentage 65.8, were statistically significant at the 0.01 level. 
Proactive public relations of the Royal Thai Police in 5 areas: public relations system, 
shared values, organizational structure, skills, and officers by prediction the 
percentage 82.1 with statistical significance at 0.01 level.    
  3. The Buddhist model of communication innovation for proactive public 
relations of the Royal Thai Police was that there was a “Public Relations 
Management” acting as a base with important elements: organizational structure 
public relations strategy Public relations system, staff, leadership, skills and shared 
values. dependent "Buddhist Communication Innovation" Its composition was 
Santhassana, Samatpana, Samuttechana and Sampahangsana. Which was considered 
the art of communication to support "Proactive public relations" in all 4 areas, 
namely the use of creativity for society. Modern marketing that reflects reality to 
adhere to international principles and make a difference the side had a modern 
technology database under ethics. efficiency, which was part of the results of public 
relations management and Buddhist communication innovations This was the goal to 
make the organization work in proactive public relations to keep up with the times 
and reach the target audience effectively. 
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กิตติกรรมประกาศ 
  
 ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “พุทธนวัตกรรมการส่ือสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ” ส าเร็จเรียบร้อยตามความมุ่งหมายได้ ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดียิ่ง
จากท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง และรองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ซึ่ง
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและท่ีปรึกษาร่วม ท่ีได้ให้ค าแนะน าและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ด้วยความเมตตา 
รวมท้ังให้ความอนุเคราะห์เกื้อกูลในการตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ และช่วยปรับปรุงให้เกิด
ความถูกต้อง มีความสมบูรณ์ของเนื้อหาการวิจัยเพิ่มมากขึ้น ด้วยความเอาใจใส่ต้ังแต่เริ่มด าเนินการ
จนกระท่ังส าเร็จเรียบร้อย ซึ่งผู้ท าการศึกษาขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้  
 ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการควบคุมการสอบป้องกัน ดุษฎีนิพนธ์ ท้ัง ๕ ท่าน
ประกอบด้วย รศ.ดร. สุรพล สุยะพรหม ประธานกรรมการ, รศ.ดร. อัจฉรา หล่อตระกูล กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ, ศ.ดร. บุญทัน ดอกไธสง กรรมการ, รศ.ดร. สุรินทร์ นิยมางกูร กรรมการ, และ รศ.ดร. 
เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง กรรมการและเลขานุการ ท่ีได้ให้ค าแนะน าและเสนอปรับปรุงงานวิจัยนี้ให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ ทุกท่าน ท่ีได้ให้ความ
ช่วยเหลือช้ีแนะถึงขั้นตอนการด าเนินการทุกอย่าง ท้ังตอนเรียนจนถึงเมื่อท าดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ได้ลุล่วง
ไปด้วยดี ขอขอบพระคุณกลุ่มตัวอย่างท้ัง ๒๓๑ คน ผู้ให้ข้อมูลส าคัญท้ัง ๑๗ รูปหรือคน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีร่วมสนทนากลุ่มท้ัง ๙ คน ซึ่งไม่สามารถเอ่ยนามได้ท้ังหมด ท่ีให้ความร่วมมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อน ามาวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษาในครั้งนี้   
 ผู้จัดท าดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้  ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อประจักษ์-คุณแม่ประนอม    
อาภากุล ท่ีได้อบรมเล้ียงดูและให้การศึกษาแก่ผู้วิจัยมาเป็นอย่างดี ตลอดจนเป็นผู้ท่ีสร้างพลังและ
ก าลังใจ จนท าให้ผู้วิจัยสามารถต่อสู้ฟันฝ่ากับอุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นได้ และบุคคลส าคัญอีกท่านหนึ่ง
ในชีวิตของผู้วิจัยคือ นายจตุพร รักษาแก้ว ผู้เป็นสามีท่ีได้ล่วงลับไปแล้ว เป็นบุคคลท่ีอยู่เคียงข้างและ
เป็นก าลังใจให้ตลอดมา จนท าให้ผู้วิจัยสามารถก้าวสู่ความส าเร็จในทุกๆ เรื่องได้ และสุดท้ายผู้วิจัย
ต้องขอขอบคุณครอบครัว รักษาแก้ว บุตรธิดาอันเป็นท่ีรักยิ่งและพี่ชายท่ีแสนดีท้ังสองคนของผู้วิจัย ท่ี
คอยสนับสนุนและให้ก าลังใจมาโดยตลอด นอกจากนี้ยังมีทีมงานกลุ่มบริษัท ยูซีไอ ญาติพี่น้อง เพื่อน
สนิทท่ีคอยให้ก าลังใจมาโดยตลอด ผู้วิจัยขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 ขออานิสงส์แห่งความเพียรพยายามในการศึกษาในระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หากเป็น
กุศลข้าพเจ้าขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อม
กระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อุทิศให้กับบูรพาจารย์ของมหาวิทยาลัย และบูชาพระคุณบิดา มารดา 
ครูอาจารย์ทุกท่านท่ีส่ังสอนข้าพเจ้าในทุกระดับช้ัน และผู้มีพระคุณท้ังหลายทุกท่าน 
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คําอธิบายสัญลักษณ�และคําย�อ 
 

 อักษรย�อในดุษฎีนิพนธ�ฉบับนี้ ใช^อ̂างอิงจากพระไตรป�ฎก ภาษาบาลี/พระไตรป�ฎก
ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ ส�วนคัมภีร�อรรถกถาบาลี/ภาษาไทย ใช^
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  การอ̂างอิงพระไตรป�ฎก จะระบุ เล�ม/ข̂อ/หน^า หลังอักษรย�อชื่อคัมภีร� เช�น ที.สี. (บาลี) 
๙/๒๗๖/๙๗, ที.สี. (ไทย) ๙/๒๗๖/๙๘. หมายถึง ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺคปาลิ ภาษาบาลีเล�ม ๙ ข̂อ 
๒๗๖ หน^า ๙๗ ฉบับมหาจุฬาเตป�ฏกํ ๒๕๐๐, ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค ภาษาไทย เล�ม ๙ ข̂อ ๒๗๖ 
หน^า ๙๘ ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๙ ส�วนคัมภีร�อรรถกถา จะระบุชื่อคัมภีร� ลําดับเล�ม 
(ถ̂ามี)/หน^า เช�น ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๒๗๖/๒๔๐ หมายถึง ทีฆนิกาย สุมงฺคลวิสาสินี ลีลกฺขนฺธวคฺคอฏ� 
กถา ภาษาบาลี เล�ม ๑ ข̂อ ๒๗๖ หน^า ๒๔๐ ฉบับมหาจุฬาอฏ�ฐกา ตามลําดับดังนี้   
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บทท่ี ๑ 

 
บทนํา 

 
๑.๑ ความเปfนมาและความสําคัญของปgญหา 
 ๑.๑.๑ ความเปfนมา 
 ปfจจุบันนี้เป�นยุคของการสื่อสารในโลกไร^พรมแดน เม่ือเทคโนโลยีเข̂ามามีบทบาทในการ
สื่อสาร การมาเร็วและแรงของอินเทอร�เน็ต ทําให^คนส�วนใหญ�ในยุคนี้ใช^เวลาอยู�หน^าจอคอมพิวเตอร� 
และหน^าจอโทรศัพท�มากกว�าจออ่ืนๆ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข̂ามารองรับการสื่อสารทําให^มนุษย�มี
ช�องทางการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ หลากหลาย และรวดเร็วมากข้ึน ข̂ามผ�านอุปสรรคด̂านพ้ืนท่ี 
และเวลาได̂ (Spaceless & Timeless) สามารถติดต�อสื่อสารกันเสมือนยืนอยู�ตรงหน^าภายในไม�ก่ี
วินาที ท้ังท่ีอยู�ห�างไกลกันคนละทวีป เหล�านี้ถือเป�นปรากฏการณ�ทางการสื่อสารท่ีมีความสําคัญต�อ
มวลมนุษยชาติ หรืออาจจะกล�าวได̂ว�าเป�นยุคแห�งการเปลี่ยนแปลงการสื่อสาร รูปแบบการสื่อสาร
ใหม�ๆ บนโลกของสื่อดิจิทัลคือโลกของการผสานกัน (Convergence) นั่นหมายถึงสื่อชนิดหนึ่ง
สามารถทําหน^าท่ีได̂หลายอย�าง (Multi-Tasking) และเข̂าถึงประสาทสัมผัสของคนได̂มากกว�าหนึ่ง ซ่ึง
หมายถึงผู^ใช^สื่อหนึ่งคนสามารถปฏิสัมพันธ�กับสื่อได̂มากกว�าหนึ่งช�องทางในช�วงเวลาเดียวกันในยุคท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็ว นักสื่อสารต̂องมีการปรับตัว เพราะทุกอย�างเกาะติดอยู�กับเทคโนโลยี 
อินเทอร�เน็ตเข̂ามามีบทบาทในการสื่อสารเพ่ิมข้ึนทุกวัน เพราะอินเทอร�เน็ตทําให^ผู^คนสามารถ
ตรวจสอบความเป�นจริงของสังคมและยังทําได̂อย�างรวดเร็ว๑ เม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด̂านการ
สื่อสารดังกล�าวจึงมีการพูดถึงคําว�า “นวัตกรรมการสื่อสาร” และมีหลายมหาวิทยาลัยเป�ดหลักสูตร
เก่ียวกับนวัตกรรมการสื่อสาร  
 นวัตกรรมการสื่อสารเป�นนวัตกรรมรูปแบบหนึ่งท่ีมีความสําคัญต�อการดําเนินงานของ
องค�กร เพราะกระบวนการสื่อสารมีความสําคัญในฐานะเป�น “เครื่องมือ” หนึ่งของการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและองค�กร นับต้ังแต�การสื่อสารระหว�างบุคคล การสื่อสารกลุ�ม การสื่อสารสาธารณะ การ
สื่อสารในองค�กร การสื่อสารทางสื่อมวลชน หรือการสื่อสารผ�านสื่อใหม� ดังนั้นจึงอาจกล�าวได̂ว�า 
นวัตกรรมทางการสื่อสารมีความสําคัญต�อวิถีชีวิตของมนุษย�ท้ังนี้ นวัตกรรมทางการสื่อสารดังกล�าว
อาจเป�นท้ังความคิดใหม� วิธีการ การกระทํา หรือสิ่งใหม�ๆ อาทิ สื่อ เทคโนโลยี อุปกรณ�หรือเครื่องมือ
ทางการสื่อสารท่ีมนุษย�นํามาทําให^เกิดการเปลี่ยนแปลง การแก̂ไขปfญหา หรือพัฒนาวิถีการดํารงชีวิต
หรือการทํางานให^มีประสิทธิภาพท่ีดีกว�าเดิม๒ จากความก̂าวหน^าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) จึงก�อให^เกิดนวัตกรรมการสื่อสารท่ีหลากหลาย เนื่องจากการสื่อสารผ�านเครือข�าย
                                           
 ๑วราพร ดําจับ, การสื่อสารในยุคดิจิทัล, สหศาสตร�ศรีปทุม ชลบุรี, ป�ท่ี ๓ ฉบับท่ี ๑, (กุมภาพันธ�–
พฤษภาคม ๒๕๖๐) : ๔๘. 
  ๒วรวุฒิ ภักดีบุรุษ, นวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือการจัดการแบรนด�องค�กรของธนาคารพาณิชย�ไทย : 
กรณีศึกษาธนาคารไทยพาณิชย� จํากัด (มหาชน), วารสารนักบริหาร Executive Journal, ป�ท่ี ๓๗ ฉบับท่ี ๑ 
(มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๐) : ๓๘. 



 

อินเทอร�เน็ตมีการเติบโตพร^อมๆ กับความก̂าวหน^าของเทคโนโลยีเว็บ ๒.๐ ซ่ึงทําให^เกิดการสื่อสารเชิง
ปฏิสัมพันธ� (Interactive Communication) ผ�านสื่อสังคมออนไลน� (Social Media) อาทิ เฟซบุ�ก 
(Facebook) ทวิตเตอร� (Twitter) อินสตาแกรม (Instagram) ไลน� (Line) โซเชียลแคมป� (Social 
Camp) บล็อก (Blog) วอทส�แอป (Whatsapp) เป�นต̂น๓ ซ่ึงได̂รับความนิยมและแพร�หลายอย�าง
รวดเร็วในบรรดาผู^ใช^อินเทอร�เน็ต ท้ังยังจะมีการพัฒนาเข̂าสู�ยุคเว็บ ๓.๐ ต�อไปด̂วย  
 นวัตกรรมการสื่อสารจะเป�นการเชื่อมต�อความรู^ ความเข̂าใจท่ีถูกต̂องเหมาะสมและ
นําไปใช^ให^เกิดประโยชน�สูงสุดกับสังคมได̂เป�นอย�างดี สอดคล^องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห�งชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)๔ ท่ีมีเปuาหมายในการพัฒนาความก̂าวหน^าทางเทคโนโลยี
ในการตอบสนองต�อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได̂อย�างเหมาะสม และได̂กําหนดเป�นยุทธศาสตร�
ของประเทศไทยท่ีจะต̂องทําให^มีศักยภาพมีความเข̂มแข็งสามารถนําองค�ความรู^ไปพัฒนาสังคมใน
อนาคตประชาชนมีคุณลักษณะท่ีดีท้ังในด̂านกระบวนการคิด การแก̂ปfญหา การตัดสินใจ ทักษะใน
การค̂นคว^าหาความรู^ เ พ่ือนําไปใช^ให^เกิดประโยชน�กับสังคมได̂ โดยจะเป�นตัวขับเคลื่อนท่ีมี
ประสิทธิภาพในการสร^างการรับรู^ให^กับประชาชนได̂อย�างเต็มท่ีจนถึงขีดสุด และให^สังคมก̂าวข̂าม
ขอบเขตท้ังในเชิงภูมิศาสตร�และวัฒนธรรม สามารถนําเสนอข�าวสาร ข̂อมูลท่ีมีประสิทธิภาพและมี
ความคุ̂มค�าต�อต̂นทุนมากท่ีสุดซ่ึงจะเห็นได̂ว�าประเทศท่ีพัฒนาแล^วจะมีการใช^นวัตกรรมการสื่อสาร
เป�นเครื่องมือสําคัญท่ีดีท่ีสุดในการสร^างความเข̂าใจตรงกัน ในการพัฒนาประชาชนและสังคมให^เกิด
การพัฒนาได̂อย�างมีประสิทธิผล 
  เม่ือนวัตกรรมการสื่อสารมีการพัฒนาข้ึนอย�างรวดเร็ว โอกาสในการใช^ประโยชน�จากการ
สื่อสารเพ่ือใช^เป�นช�องทางการประชาสัมพันธ�ขององค�กรก็มีมากข้ึน ดังนั้นการประชาสัมพันธ�ของแต�
ละองค�กรจึงมีบทบาทและความสําคัญอย�างยิ่งในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลปfจจุบัน ท้ังการให^ข̂อมูลข�าวสาร 
ให^ข̂อเท็จจริงเก่ียวกับองค�กรในแง�มุมต�างๆ เพ่ือให^ประชาชนเกิดการรับรู^ การเป�นท่ีรู^จัก ได̂รับความ
เชื่อม่ัน ไว^วางใจ ตลอดจนการให^ความร�วมมือและการได̂รับสนับสนุนจากประชาชน๕ โดยเฉพาะการ
ประชาสัมพันธ�เชิงรุกเพราะว�าปfจจุบันข̂อมูลข�าวสารในสังคมมีมากมาย การจะทําให^ผู^มีส�วนได̂ส�วน
เสียรู^สึกดีกับองค�กรจําเป�นจะต̂องมีการวางแผนการสื่อสารท่ีมองไปข̂างหน^า กล�าวคือไม�รอให^สงสัย 
ไม�รอให^หวาดระแวง ไม�รอให^คนวิ่งมาถาม หรือแม̂แต�ไม�รอให^เข̂าใจไปเอง แต�การประชาสัมพันธ�เชิง
รุกจะเป�นการสร^างความสมบูรณ� (Complete) ในความสัมพันธ�อันดีให^เกิดข้ึนก�อนใคร ดังนั้นการ
ประชาสัมพันธ�จะต̂องมีการพัฒนาเทคนิคการสื่อสารในรูปแบบต�างๆ เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจ ซ่ึง
เป�นหัวใจหลักของการสร^างสัมพันธภาพท่ีดีให^เกิดข้ึนมากท่ีสุด อาทิเช�น ความต̂องการท่ีจะเห็นองค�กร
ดังกล�าวมีภาพลักษณ�หรือภาพพจน�ในทางบวก และทําให^องค�กรมีความเจริญงอกงาม หรือการ

                                           
 ๓Tuten, T. L., & Solomon, M. R., Social Media Marketing, (New Jersey: Prentice Hall, 
2013), p. 38. 
 

๔สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, แผนพัฒนา
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 ๕สํานักประชาสัมพันธ�, การประชาสัมพันธ�เชิงรุกเพ่ือการประชาสัมพันธ�องค�กร, เอกสารเผยแพร�, 
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คาดหวังต�อสินค̂าและการบริการท่ีจะได̂รับ ความต̂องการผู^ช�วยแก̂ปfญหา ความต̂องการแสดงความ
คิดเห็นและมีส�วนร�วม รวมท้ังความต̂องการเป�นส�วนหนึ่งขององค�กรด̂วย๖ ซ่ึงปfจจุบันนี้แนวโน^มการ
เปลี่ยนแปลงของโลกด̂านข̂อมูลข�าวสารมีเป�นจํานวนมาก เพ่ิมล^นจากทุกช�องทางท้ังในสื่อเดิมและสื่อ
ท่ีเกิดข้ึนใหม� นวัตกรรมทางด̂านสารสนเทศและสื่อได̂มีการเปลี่ยนแปลงไปอย�างรวดเร็ว ทําให^อํานาจ
ด̂านสารสนเทศและสื่อเปลี่ยนผ�านท่ีเคยเป�น จากภาครัฐ หรือองค�กรใหญ�ๆ ไปสู�ภาคเอกชน เป�น
บุคคล ภาคประชาชน สื่อความ การบริหารระบบสารสนเทศและสามารถเป�นสื่อมีอิทธิพลต�อความ
คิดเห็น ไม�ว�าจะเป�นองค�กรหรือธุรกิจขนาดใดก็ตาม เป�นอีกแนวทางหนึ่งของการแข�งขันก็คือการใช^
ข̂อมูลข�าวสารท่ีสามารถสื่อความ สร^างความเชื่อ สื่อสารข̂อมูลเรื่องราว สร^างการรับรู^ กระตุ̂น
ประชาชนท้ังในระดับชาติและนานาชาติอย�างกว^างขวาง ก�อให^เกิดความได̂เปรียบ เสียเปรียบ แก�ฝ�าย
หนึ่งฝ�ายใดได̂หากมีการจัดการระบบ ใช^กลยุทธ�ข̂อมูลข�าวสารท่ีสามารถตอบโจทย�ตามท่ีต^องการได̂๗  
  ๑.๑.๒ ความสําคัญของปgญหา 
 สํานักงานตํารวจแห�งชาติเป�นหน�วยงานหนึ่งท่ีต̂องมีการใช^ข̂อมูลข�าวสารท่ีสามารถสื่อ
ความ สร^างความเชื่อ สื่อสารข̂อมูลเรื่องราว สร^างการรับรู^ กระตุ̂นประชาชนท้ังในระดับชาติและ
นานาชาติ เพราะเป�นหน�วยงานท่ีมีส�วนเก่ียวข̂องกับเรื่องสิทธิเสรีภาพในการดําเนินชีวิตของประชาชน 
เนื่องจากตํารวจคือผู^พิทักษ�สันติราษฎร�ท่ีจะต̂องดูแลบังคับใช^กฎหมายเพ่ือให^เกิดความเป�นระเบียบ
เรียบร^อยในสังคมท่ีผ�านมาการทํางานของตํารวจถูกวิจารณ� ท้ังในแง�บวกและแง�ลบประกอบกับข̂อ
ค̂นพบจากงานวิจัยสะท̂อนให^เห็นภาพลักษณ�ตํารวจ โดยระดับองค�รวมส�วนใหญ�ในสายตาประชาชน
ยังออกมาในเชิงลบ ท�ามกลางความพยายามในการพัฒนาองค�กรเพ่ือแก̂ไขภาพลักษณ� เหตุผล
ประการสําคัญคือ การประชาสัมพันธ�และงานมวลชนสัมพันธ�ยังไม�สามารถเข̂าถึงทุกกลุ�มประชาชนใน
สังคม สํานักงานตํารวจแห�งชาติมีนโยบายและเปuาหมายชัดเจนในการสร^างความเข̂าใจระหว�าง
ประชาชนและเจ^าหน^าท่ีตํารวจ โดยมุ�งเน^นการเสนอความจริงต�อสังคมด̂วยความรวดเร็ว ถูกต̂อง เป�น
กลางให^ทันต�อความต̂องการของประชาชน สร^างความโดดเด�น และแตกต�างให^กับสํานักงานตํารวจ
แห�งชาติ ซ่ึงจะส�งผลให^เกิดภาพลักษณ�ท่ีดีทันสมัยมากข้ึน นอกจากนั้นสํานักงานตํารวจแห�งชาติได̂
กําหนดประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี ๔.๖๘ เพ่ือสร^างการรับรู^และความเข̂าใจของประชาชนต�อการปฏิบัติ
หน^าท่ีของตํารวจอย�างทันต�อสถานการณ�และท่ัวถึง โดยเป�นเรื่องเก่ียวกับการวิเคราะห�ข̂อมูลและวาง
แผนการประชาสัมพันธ�เพ่ือสร^างการรับรู^และเข̂าใจแก�ประชาชนอย�างมีประสิทธิภาพ เก่ียวกับการ
พัฒนาเทคนิคการสื่อสารและการประชาสัมพันธ�สร^างการรับรู^และเข̂าใจในรูปแบบต�างๆ ให^ทันต�อ

                                           
 ๖จอห�นนพดล วศินสุนทร, เทคนิคการประชาสัมพันธ�เชิงรุก และการประชาสัมพันธ�ในภาวะวิกฤต, 
[ออนไลน�], แหล�งข̂อมูล : http://johnnopadon.blogspot.com/2015/10/blog-post_18.html [๒ มกราคม 
๒๕๖๓]. 
 ๗พจน� ใจชาญสุขกิจ, การประชาสัมพันธ�ในภาวะวิกฤติ และกรณีศึกษา, เอกสารสรุปการบรรยาย
ให̂กับข̂าราชการตํารวจผู^ปฏิบัติงานงานโฆษกและงานประชาสัมพันธ�ของตํารวจภูธรภาค ๕ และภาค ๖, ณ 
ห̂องสัมมนา โรงแรมอโมรา จ.เชียงใหม�, [ออนไลน�], แหล�งข̂อมูล : http://drphot.com/thinkabout/ 
archives/1319 [๒ มกราคม ๒๕๖๓].  
 ๘กองยุทธศาสตร� สํานักงานยุทธศาสตร�ตํารวจ สํานักงานตํารวจแห�งชาติ, ยุทธศาสตร�สํานักงานตํารวจ
แห�งชาติ ๒๐ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๘๐), เอกสารเผยแพร�, (มปท.), หน̂า ๑๖.  



 

สถานการณ� เก่ียวกับการเพ่ิมช�องทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ�ให^ครอบคลุมกลุ�มเปuาหมาย 
และประเมินผลการประชาสัมพันธ�สร^างการรับรู^และเข̂าใจ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาอย�างต�อเนื่อง  
 อย�างไรก็ตามปfญหาพ้ืนฐานเก่ียวกับการบริหารจัดการข̂อมูลข�าวสารของสํานักงานตํารวจ
แห�งชาติยังมีอยู�หลายอย�างอาทิ๙ ๑) การเชื่อมโยงกันแบบหลวมๆ ระหว�างหน�วยงานต�างๆ ในระดับผู^
กําหนดนโยบายและผู^ปฏิบัติ ไม�ได̂ใช^ประโยชน�ทางด̂านข̂อมูลขององค�กรอย�างเต็มท่ี ๒) การจัด
งบประมาณเพ่ือการดําเนินการด̂านข̂อมูลข�าวสาร ไม�สามารถสนับสนุนกลยุทธ�ขององค�กรไม�สามารถ
มองเห็นและนําเสนอให^เห็นประโยชน� ว�าได̂อะไรจากการลงทุนในการบริหารข̂อมูลข�าวสาร และไม�
สามารถอธิบายได̂ว�าการปฏิบัติการข�าวสารมีความสําคัญอย�างไรและมีไว^เพ่ืออะไร ๓) นโยบาย กล
ยุทธ� วัฒนธรรมขององค�กรไม�เก้ือหนุนหรือขับเคลื่อนการปฏิบัติการข�าวสาร ๔) องค�กรมุ�งเน^นแต�
พัฒนาด̂านเทคโนโลยีมากกว�าจะเข̂าถึงกลยุทธ�และการวางระบบปฏิบัติการข̂อมูลข�าวสารโดยตรง ๕) 
องค�กรไม�มีแผนรับมือกับการเผชิญต�อสงครามข�าวสาร การเกิดความเข̂าใจผิด ความเสี่ยงต�อวิกฤต
ศรัทธาความเชื่อม่ัน ภาวะวิกฤต เม่ือพบกับสถานการณ�ฉุกเฉิน การถูกโจมตีหรือการเผชิญกับ
ภาวะการแข�งขันท่ีรุนแรง เหตุการณ�ไม�คาดฝfน รวมถึงไม�มีการซักซ̂อมหรือกําหนดผู^ท่ีมีบทบาทหน^าท่ี
สําหรับรับผิดชอบท่ีชัดเจน ๖) ขาดการจัดการข̂อมูลภายในท่ีมีประสิทธิภาพ และการเข̂าไม�ถึงข̂อมูลท่ี
แท̂จริงขององค�กรภายนอก จึงไม�สามารถนํามาใช^ประโยชน�ได̂ หรือทําให^เกิดการวิเคราะห�ท่ีผิดพลาด 
๗) การขาดความสัมพันธ�กับองค�กร กลุ�มเปuาหมาย หรือเครือข�าย โดยไม�มีการบริหารหรือพัฒนา
ความสัมพันธ�ท่ีต�อเนื่อง ชัดเจน ปราศจากความจริงใจ มองเฉพาะประโยชน�ท่ีได̂รับ และ ๘) ช�วงเวลา
ท่ีไม�เหมาะสม อันเกิดจากความล�าช^า ข้ันตอน ผู^ให^ข�าวสาร ภาพลักษณ�ขององค�กรในขณะนั้น รวมถึง
สถานการณ�แวดล^อมเปลี่ยนแปลง และระยะเวลาการตัดสินใจทางข̂อมูลท่ีผิดพลาด 
 จากข̂อมูลท่ีกล�าวมาข̂างต̂นการประชาสัมพันธ�ข�าวสารต�างๆ ออกไปให^ประชาชนหรือผู^มี
ส�วนได̂เสียเกิดความเข̂าใจ และยอมรับถือว�าเป�นสิ่งท่ีส�งผลต�อความสําเร็จขององค�กรอีกด̂านหนึ่ง 
โดยเฉพาะอย�างยิ่งสําหรับหน�วยงานด̂านความม่ันคงและรักษาความสงบเรียบร^อยของประเทศ 
เนื่องจากทําให^ขีดความสามารถของการทํางานสูงข้ึน จนสามารถปฏิบัติภารกิจ รับมือได̂ใน
สถานการณ�หลายรูปแบบ ท้ังในการจัดการในภาวะปกติ การเผชิญการแข�งขันท่ีรุนแรง ยามวิกฤติ 
และสถานการณ�ฉุกเฉิน กระท่ังการใช^ข̂อมูลข�าวสารเป�นเครื่องมือให^บรรลุเปuาหมายหรือพบกับชัยชนะ
ได̂ ดังนั้นผู^วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเก่ียวกับ “พุทธนวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ�เชิง
รุกของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ” ว�ามีการใช^พุทธนวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ�เชิงรุก
ของสํานักงานตํารวจแห�งชาติให^ได̂ผลอย�างไร การศึกษาครั้งนี้ได̂นําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข̂า
มาบูรณาการกับแนวคิด ทฤษฎีสากลด̂วย เพ่ือให^เห็นถึงแนวทางการสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ�เชิง
รุกโดยอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข̂ามาพัฒนาการทํางานด̂วย ผลจากการศึกษาครั้งนี้ทําให^
ได̂องค�ความรู^เก่ียวกับพุทธนวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงานตํารวจ
แห�งชาติ ซ่ึงสามารถนําไปกําหนดเป�นกลยุทธ� แผน โครงการ เพ่ือพัฒนาการประชาสัมพันธ�เชิงรุกโดย
อาศัยการบูรณาการระหว�างศาสตร�สากลและหลักธรรมในพระพุทธศาสนา และช�วยให^นักวิจัย 

                                           
 

๙พจน� ใจชาญสุขกิจ, การปฏิบัติงาน IO : INFORMATION OPERATIONS ท�ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงทางการสื่อสารและสถานการณ�วิกฤต, การบรรยายพิเศษ ในงานสัมมนาผู^บริหารสํานักงานตํารวจ
แห�งชาติ, [ออนไลน�], แหล�งข̂อมูล : http://drphot.com/thinkabout/archives/984 [๒ มกราคม ๒๕๖๓].  



 

นักวิชาการ หรือองค�กรท่ีเก่ียวข̂อง สามารถนําองค�ความรู^ไปประยุกต�ใช^ให^เกิดประโยชน�อันเป�น
พ้ืนฐานสําหรับการศึกษาวิจัยเชิงลึก และพัฒนาการสื่อสารได̂อย�างมีประสิทธิผลต�อไป 
 
๑.๒ คําถามการวิจัย  
 ๑.๒.๑ สภาพท่ัวไปของการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงานตํารวจแห�งชาติมีอะไรบ̂าง
และเป�นอย�างไร 
 ๑.๒.๒ มีปfจจัยใดบ̂างท่ีส�งผลต�อการสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงาน
ตํารวจแห�งชาติ  
 ๑.๒.๓ รูปแบบพุทธนวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงาน
ตํารวจแห�งชาติควรเป�นอย�างไร   
 

๑.๓ วัตถุประสงค�ของการวิจัย  
 ๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปของการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ  
 ๑.๓.๒ เพ่ือศึกษาปfจจัยท่ีส�งผลต�อการสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงาน
ตํารวจแห�งชาติ  
 ๑.๓.๓ เพ่ือนําเสนอรูปแบบพุทธนวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของ
สํานักงานตํารวจแห�งชาติ  

  
๑.๔ ขอบเขตการวิจัย  
 การวิจัยเรื่องพุทธนวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงานตํารวจ
แห�งชาติมีขอบเขตการวิจัย ดังต�อไปนี้   
 ๑.๔.๑ ขอบเขตด4านเนื้อหา  
 ในการวิจัยครั้งนี้มุ�งศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ประกอบด̂วย แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการ
ประชาสัมพันธ�เชิงรุก แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับนวัตกรรมการสื่อสาร แนวคิดเก่ียวกับพุทธนวัตกรรม 
การปฏิบัติตามหลักฆราวาสธรรม ๔ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับกระบวนการบริหาร บริบทเรื่องท่ีวิจัย 
และงานวิจัยท่ีเก่ียวข̂อง โดยกําหนดเป�นตัวแปร ดังนี้ 
 ๑) ตัวแปรเชิงปริมาณ (Quantitative Variable) ผู^วิจัยได̂สังเคราะห�แนวคิด และข̂อ
ค̂นพบจากผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข̂อง ประกอบด̂วย ตัวแปรต̂น และตัวแปรตามดังนี้ 
  ๑.๑) ตัวแปรต̂น ได̂แก� 
  ๑.๑.๑) พุทธนวัตกรรมการสื่อสาร ประกอบด̂วย ๑) การบริหารจัดการข̂อมูล
อย�างชัดเจนแจ�มแจ^ง (สันทัสสนา) ๒) การเผยแพร�ข̂อมูลอย�างจูงใจให^เห็นจริงเพ่ือสร^างการรับรู^ 
(สมาทปนา) ๓) ความแกล^วกล^า กําลังใจในการสร^างเครือข�ายความร�วมมือ (สมุตเตชนา) ๔) การรับรู^ 
เข̂าใจและเห็นคุณประโยชน�เก่ียวกับการสื่อสาร (สัมปหังสนา) 
  ๑.๑.๒) การบริหารงานประชาสัมพันธ� ประกอบด̂วย ๑) โครงสร^างองค�กร ๒) 
กลยุทธ�การประชาสัมพันธ� ๓) เจ^าหน^าท่ี ๔) ลีลาผู^นํา ๕) ระบบการประชาสัมพันธ� ๖) ทักษะ ๗) 
ค�านิยมร�วม 



 

  ๑.๒) ตัวแปรตามได̂แก� ความคิดเห็นของเจ^าหน^าท่ีตํารวจในสํานักงานตํารวจ
แห�งชาติท่ีมีต�อการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ ประกอบด̂วย ๑) การสร^าง
ความแตกต�างในองค�กร ๒) การผสมผสานแนวคิดการสื่อสาร ๓) การประชาสัมพันธ�ท่ีสะท̂อนความ
เป�นจริง ๔) การทําตลาดเพ่ือสังคม ๕) การใช^ความคิดสร^างสรรค� ๖) การตลาดสมัยใหม� ๗) การใช^
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม� ๘) การมีฐานข̂อมูลท่ีทันสมัย ๙) ยึดหลักความเป�นสากล ๑๐) ถูกต̂อง
ท้ังด̂านกฎหมายและจริยธรรม 
 ๒) ตัวแปรเชิงคุณภาพ (Qualitative Variable) ประกอบด̂วย พุทธนวัตกรรมการสื่อสาร 
การบริหารงานประชาสัมพันธ� และการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ  
 ๑.๔.๒ ขอบเขตด4านประชากรและผู4ให4ข4อมูลสําคัญ 
 ๑) ประชากร (Population) ท่ีใช^ในการวิจัย ได̂แก� เจ^าหน^าท่ีตํารวจท่ีเก่ียวข̂องกับการ
ประชาสัมพันธ�ในสํานักงานตํารวจแห�งชาติ จํานวน ๕๔๗ คน๑๐    
 ๒) ผู^ให^ข̂อมูลสําคัญ (Key Informants) ผู^วิจัยทําการสัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth Interviews) 
ผู^ให^ข̂อมูลสําคัญ จํานวน ๑๗ รูปหรือคน  
  กลุ�มผู^กําหนดนโยบาย จํานวน ๔ คน 
  กลุ�มผู^นํานโยบายไปปฏิบัติ จํานวน ๖ คน 
  กลุ�มผู^มีส�วนได̂ส�วนเสีย จํานวน ๓ คน 
  กลุ�มนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา จํานวน ๔ คน 
    รวม ๑๗ คน 
 ๑.๔.๓ ขอบเขตด4านพ้ืนท่ี  
  ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้พ้ืนท่ีวิจัยคือ สํานักงานตํารวจแห�งชาติ กรุงเทพมหานคร 
 ๑.๔.๔ ขอบเขตด4านระยะเวลา  
  ระยะเวลาท่ีศึกษาต้ังแต�เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ รวม
เป�นระยะเวลา ๑๘ เดือน 
 
๑.๕ สมมติฐานการวิจัย 
 ๑.๕.๑ พุทธนวัตกรรมการสื่อสารส�งผลต�อการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงานตํารวจ
แห�งชาติอย�างน^อย ๑ ปfจจัย  

 ๑.๕.๒ การบริหารงานประชาสัมพันธ�ส�งผลต�อการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงาน
ตํารวจแห�งชาติอย�างน^อย ๑ ปfจจัย  

 
๑.๖ นิยามศัพท�เฉพาะที่ใช4ในการวิจัย 
 ๑.๖.๑ การประชาสัมพันธ�เชิงรุก หมายถึง การประชาสัมพันธ�ท่ีมีการชี้แจงและให^
ความรู^ความเข̂าใจกับกลุ�มเปuาหมายโดยตรง โดยมีการวางแผนไว^ล�วงหน^าก�อนท่ีจะมีกิจกรรม หรือ
เหตุการณ�ใด เพ่ือให^เกิดความยอมรับ และความร�วมมือ ประกอบด̂วย การสร^างความแตกต�างใน

                                           
 ๑๐กองทะเบียน สํานักงานตํารวจแห�งชาติ, เกี่ยวกับกองทะเบียน, [ออนไลน�], แหล�งข̂อมูล : http:// 
www.personnelpolice.com/ [๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓]. 



 

องค�กร การผสมผสานแนวคิดการสื่อสาร การประชาสัมพันธ�ท่ีสะท̂อนความเป�นจริง การทําตลาดเพ่ือ
สังคม การใช^ความคิดสร^างสรรค� การตลาดสมัยใหม� การใช^เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม� การมี
ฐานข̂อมูลท่ีทันสมัย ยึดหลักความเป�นสากล ถูกต̂องท้ังด̂านกฎหมายและจริยธรรม 
  ๑) การสร4างความแตกต�างในองค�กร หมายถึง การประชาสัมพันธ�ท่ีนําเสนอข̂อมูล
ในทางบวกท่ีเป�นจุดแข็งหรือข̂อได̂เปรียบขององค�กร เพ่ือสร^างกิจกรรมการประชาสัมพันธ�ท่ีมี
เอกลักษณ�และโดดเด�นจนเป�นท่ีจดจําได̂ถึงสิ่งท่ีองค�กรนั้นๆ กําลังอธิบาย หรือให^ข̂อมูลเพ่ือสร^างความ
เข̂าใจอันดีต�อผู^มีส�วนได̂ส�วนเสีย 
  ๒) การผสมผสานแนวคิดการส่ือสาร หมายถึง การผสมผสานแนวคิดการสื่อสาร
การตลาดทุกรูปแบบเพ่ือส�งเสริมการประชาสัมพันธ� ได̂แก� Promotions Mix และ Marketing Mix 
ท้ังนี้เพ่ือเป�นการบูรณาการสื่อให^เสนอข̂อมูลข�าวสารไปในทิศทางเดียวกัน แต�ตอบสนองกลุ�มเปuาหมาย
ได̂หลายกลุ�มอย�างมีประสิทธิภาพ 
  ๓) การประชาสัมพันธ�ท่ีสะท4อนความเปfนจริง หมายถึง การประชาสัมพันธ�
กิจกรรมของสํานักงานตํารวจแห�งชาติตามความเป�นจริง ไม�ได̂เพิกเฉยต�อประชาชน มีการเผยแพร�
ข̂อมูลให^ประชาชนทราบอย�างตรงไปตรงมา และมีการลงทุนเก่ียวกับการดําเนินงานด̂านการ
ประชาสัมพันธ�อย�างต�อเนื่อง 
  ๔) การทําตลาดเพ่ือสังคม หมายถึง การให^ข̂อมูลข�าวสารท่ีเก่ียวข̂องกับการ
แก̂ปfญหาสังคมของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ มีการนําแนวคิดการตลาดเพ่ือสังคมมาใช^ในการ
ประชาสัมพันธ�เชิงรุก และมีการทํากิจกรรมต�างๆ กับคนในสังคมได̂อย�างตรงเปuาหมาย    
  ๕) การใช4ความคิดสร4างสรรค� หมายถึง การพัฒนากลยุทธ�ด̂านการประชาสัมพันธ�
อย�างสร^างสรรค�เพ่ือใช^ในการแก̂ไขวิกฤตให^เป�นโอกาส มีการระดมความคิดจากเวทีการจัดการความรู^
ของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ และให^ทุกคนในองค�กรมีส�วนร�วมในการระดมความคิดเห็นเพ่ือ
สร^างสรรค�การประชาสัมพันธ� 
  ๖) การตลาดสมัยใหม� หมายถึง การใช^มุมมองทางการตลาดเข̂ามาใช^ในการ
ประชาสัมพันธ�เพ่ิมมากข้ึน มีการกําหนดทิศทางและวัฒนธรรมองค�กรใหม�เพ่ือไปสู�การแข�งขันใน
อนาคต และมีการสร^างความพึงพอใจต�อผู^มีส�วนได̂ส�วนเสียกับทุกคนในองค�กร  
  ๗) การใช4เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม� หมายถึง การนําเทคโนโลยีการสื่อสาร
สมัยใหม�มาใช^ในองค�กร มีการนําความรู^จากข̂อมูลข�าวสารท่ีได̂รับมาสร^างทางเลือกในการตัดสินใจใน
การดําเนินงานต�างๆ และมีการลดต̂นทุน ลดเวลาในการติดต�อสื่อสารส�งเสริมให^เกิดการใช^งาน
ทรัพยากรร�วมกัน   
  ๘) การมีฐานข4อมูลท่ีทันสมัย หมายถึง การมีศูนย�เก็บและบัญชาการข̂อมูลเพ่ือให^
องค�กรสามารถดึงข̂อมูลข�าวสารจากแหล�งเดียวกันได̂ มีการสร^างฐานข̂อมูลท่ีสามารถเก็บข̂อมูลไว^ใช^
ในการจัดการความรู^ครั้งต�อๆ ไป และมีการกําหนดทิศทางการบริหารงานการสื่อสารองค�กรในวาระ
ต�างๆ ไว^อย�างมีประสิทธิภาพ 
  ๙) ยึดหลักความเปfนสากล หมายถึง การให^ความสําคัญกับหลักสากลของข̂อมูล
ข�าวสารท่ีเผยแพร�ออกไปตามหลักสากล ข̂อมูลข�าวสารท่ีสํานักงานตํารวจแห�งชาติเผยแพร�ออกไปจะ
ให^ความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล^อม และข̂อมูลข�าวสารท่ีสํานักงานตํารวจแห�งชาติ
เผยแพร�ออกไปจะคํานึงถึงประชาคมโลกท้ังด̂านศาสนา และการเมือง 



 

  ๑๐) ถูกต4องท้ังด4านกฎหมายและจริยธรรม หมายถึง การปฏิบัติตามข̂อบังคับของ
กฎหมายด̂านการประชาสัมพันธ� มีความเท่ียงธรรมและปราศจากความลําเอียง บุคลากรด̂านการ
ประชาสัมพันธ�มีความซ่ือสัตย�สุจริตต�อตนเองและวิชาชีพ  
 ๑.๖.๒ พุทธนวัตกรรมการส่ือสาร หมายถึง นวัตกรรมรูปแบบหนึ่งท่ีมีความสําคัญต�อการ
ดําเนินงานขององค�กรและตามหลักพระพุทธศาสนา เพราะกระบวนการสื่อสารมีความสําคัญในฐานะ
เป�นเครื่องมือหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและองค�กร ประกอบด̂วย การบริหารจัดการข̂อมูล
อย�างชัดเจนแจ�มแจ^งเพ่ือการประชาสัมพันธ� (สันทัสสนา) การเผยแพร�ข̂อมูลอย�างจูงใจให^เห็นจริงเพ่ือ
สร^างการรับรู^ (สมาทปนา) ความแกล^วกล^า กําลังใจในการสร^างเครือข�ายความร�วมมือ (สมุตเตชนา) 
การรับรู^ เข̂าใจและเห็นคุณประโยชน�เก่ียวกับการสื่อสาร (สัมปหังสนา) 
  ๑) การบริหารจัดการข4อมูลอย�างชัดเจนแจ�มแจ4ง (สันทัสสนา) หมายถึง การต้ัง
คณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือกประเด็นข�าว คัดเลือกและกําหนดประเด็นและช�องทางการ
เผยแพร� จัดเตรียมข̂อมูลประกอบประเด็น และกําหนดตัวบุคคลท่ีจะให^ข̂อมูลกับสื่อมวลชน 
  ๒) การเผยแพร�ข4อมูลอย�างจูงใจให4เห็นจริงเพ่ือสร4างการรับรู4 (สมาทปนา) 
หมายถึง มีการเผยแพร�ข̂อมูลข�าวสารผ�านสื่อหลักและสื่อออนไลน� มีการใช^วาจาท่ีสุภาพ ประชาชน
เกิดความประทับใจและยอมรับในข̂อมูลเหล�านั้น และมีการเผยแพร�ข̂อมูลข�าวสารผ�านกิจกรรมท่ีเป�น
โครงการ หรือการจัดนิทรรศการ 
  ๓) มีความแกล4วกล4า กําลังใจในการสร4างเครือข�ายความร�วมมือ (สมุตเตชนา) 
หมายถึง มีการประสานสัมพันธ�ผ�านการสัมมนาเพ่ือสร^างเครือข�ายมวลชนประจําภูมิภาค มีการสร^าง
เครือข�ายความร�วมมือด̂านการสื่อสารกับหน�วยงานต�างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน และมีความแกล^วกล^า 
เสียสละ และพยายามทํางานด̂านการสื่อสารอย�างต�อเนื่อง  
  ๔) การรับรู4 เข4าใจและเห็นคุณประโยชน�เก่ียวกับการส่ือสาร (สัมปหังสนา) 
หมายถึง เจ^าหน^าท่ีสร^างการรับรู^ และความเข̂าใจอันดีแก�ประชาชน มีกระบวนการติดตามการทํางาน
ด̂านการสื่อสารอย�างต�อเนื่อง และมีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงเพ่ือให^เกิดการพัฒนาการ
สื่อสารท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

 ๑.๖.๓ การบริหารงานประชาสัมพันธ� หมายถึง การบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ�
ภายในสํานักงานตํารวจแห�งชาติ ซ่ึงประกอบด̂วย โครงสร^างองค�กร กลยุทธ�การประชาสัมพันธ� 
เจ^าหน^าท่ี ภาวะผู^นํา ระบบการประชาสัมพันธ� ทักษะ ค�านิยมร�วม   
   ๑) โครงสร4างองค�กร หมายถึง  หน�วยงานด̂านการประชาสัมพันธ�มีโครงสร^างท่ีเรียบ
ง�ายไม�สลับซับซ̂อน มี ทีมงานด̂านการประชาสัมพันธ�ท่ีทํางานร�วมกันอย�างลงตัว มีการบูรณาการกัน
อย�างต�อเนื่อง แม̂มีขนาดกําลังคนท่ีน^อยแต�เต็มไปด̂วยทักษะและมีคุณภาพ 
   ๒) กลยุทธ�การประชาสัมพันธ� หมายถึง การประชาสัมพันธ�มีการกําหนดทิศทาง 
ตลอดจนวิธีการทํางานขององค�กรด̂านการประชาสัมพันธ� มีค�านิยมร�วมกันท่ีชัดเจน และเอาใจใส�
ประชาชน มีการสร^างความสัมพันธ�ท่ีดีกับประชาชนอย�างต�อเนื่อง   
   ๓) เจ4าหน4าท่ี หมายถึง การวิเคราะห�ความพร^อมด̂านกําลังคนอยู�เสมอเพ่ือให^สมดุล
กับภาระงานด̂านการประชาสัมพันธ� มุ�งเน^นการเพ่ิมผลผลิตโดยให^เจ^าหน^าท่ีหนึ่งคนสามารถทํางานได̂



 

หลายอย�าง และเป�ดโอกาสให^อิสระในการทํางานอย�างเต็มท่ีเพ่ือให^เกิดความคิดริเริ่มสร^างสรรค�ในงาน
ประชาสัมพันธ�   
   ๔) ภาวะผู4นํา หมายถึง หัวหน^าหน�วยงานด̂านการประชาสัมพันธ�มีวิสัยทัศน�และมี
ความสามารถในการสื่อสาร มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจสู�เจ^าหน^าท่ีในระดับรองลงมาได̂ และมี
การเปลี่ยนแปลงองค�กรให^เหมาะสมกับสถานการณ�บ^านเมืองอยู�เสมอ 
  ๕) ระบบการประชาสัมพันธ� หมายถึง การมีความสามารถทํางานด̂านประชาสัมพันธ�
ได̂อย�างเต็มประสิทธิภาพ ลดค�าใช^จ�ายด̂วย สามารถสร^างความพึงพอใจให^กับประชาชนได̂ และการ
สร^างความแตกต�างและนวัตกรรมการสื่อสารให^เกิดข้ึนในองค�กรด̂วย 
  ๖) ทักษะ หมายถึง เจ^าหน^าท่ีมีความรอบรู^ สามารถนําไปประยุกต�ในการทํางานให^
ประสบความสําเร็จได̂ในมาตรฐานระดับสูง มีความรัก ศรัทธาในงานประชาสัมพันธ�อย�างเต็มเป�¤ยม  
และมีทัศนคติท่ีดีต�องานประชาสัมพันธ� มีความรักในงานและทํางานด̂วยความสุข 
   ๗) ค�านิยมร�วม หมายถึง หน�วยงานต�างๆ มีความคิด ความเชื่อท่ีสอดคล^องกัน ผนึก
กําลังในการปฏิบัติงานเพ่ือสร^างผลผลิตขององค�กร มีความสามารถในการแข�งขัน มุ�งสู�ความเป�นเลิศ
ด̂านการประชาสัมพันธ� และเน^นรับผิดชอบต�อสังคมเป�นหลักและผลการปฏิบัติงานอย�างเท่ียงธรรม 
 ๑.๖.๔ เจ4าหน4าท่ีตํารวจ หมายถึง เจ^าหน^าท่ีตํารวจของสํานักงานตํารวจแห�งชาติท่ีทํา
หน^าท่ีด^านการประชาสัมพันธ�หรือเก่ียวข̂องกับการประชาสัมพันธ�ในสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 

 
๑.๗ ประโยชน�ที่ได4รับจากการวิจัย 

 ๑.๗.๑ ทําให^ได̂องค�ความรู^เก่ียวกับการสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงาน
ตํารวจแห�งชาติ 

 ๑.๗.๒ ทําให^ได̂องค�ความรู^เก่ียวกับปfจจัยท่ีส�งผลต�อการสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ�เชิง
รุกของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ   

 ๑.๗.๓ ได̂รูปแบบพุทธนวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงาน
ตํารวจแห�งชาติอย�างเป�นรูปธรรม  

 ๑.๗.๔ องค�ความรู^ท่ีเป�นผลจากการวิจัยเรื่องนี้สามารถนําไปกําหนดเป�นนโยบายในการ
สื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ และช�วยให^นักวิจัย นักวิชาการ 
หรือองค�กรท่ีเก่ียวข̂อง สามารถนําองค�ความรู^ไปประยุกต�ใช^ให^เกิดประโยชน�อันเป�นพ้ืนฐานสําหรับ
การศึกษาวิจัยเชิงลึก และพัฒนาการประชาสัมพันธ�เชิงรุกได̂อย�างมีประสิทธิผลต�อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
บทท่ี ๒ 

 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข4อง 

 
  ในการศึกษาเรื่อง “พุทธนวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงาน
ตํารวจแห�งชาติ” มีวัตถุประสงค�คือ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปของการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของ
สํานักงานตํารวจแห�งชาติ ๒) เพ่ือศึกษาปfจจัยท่ีส�งผลต�อการสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของ
สํานักงานตํารวจแห�งชาติ และ ๓) เพ่ือนําเสนอรูปแบบพุทธนวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ ผู^วิจัยได̂ทําการทบทวนวรรณกรรมเพ่ือใช^ใน
การศึกษาวิจัยดังต�อไปนี้   
 ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับการประชาสัมพันธ� 
 ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับนวัตกรรมการสื่อสาร  
 ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร 
 ๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานประชาสัมพันธ�  
 ๒.๕ ข̂อมูลบริบทเรื่องท่ีวิจัย 
  ๒.๖ งานวิจัยท่ีเก่ียวข̂อง 
  ๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย   
 
๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ� 
 ประชาสัมพันธ�เชิงรุกคือการประชาสัมพันธ�ท่ีมีการชี้แจงและให^ความรู^ ความเข̂าใจกับ
กลุ�มเปuาหมายโดยตรง โดยมีการวางแผนไว^ล�วงหน^าก�อนท่ีจะมีกิจกรรมหรือเหตุการณ�ใดเกิดข้ึนเพ่ือให^
กลุ�มเปuาหมายเกิดการรับรู^ล�วงหน^า เกิดการยอมรับและให^ความร�วมมือกับองค�กร โดยในการศึกษา
การประชาสัมพันธ�เชิงรุกในครั้งนี้ผู^วิจัยได̂ทบทวนแนวคิดเพ่ือกําหนดตัวแปรสําหรับการวิจัยดังต�อไปนี้ 
 ๒.๑.๑ แนวคิดเก่ียวกับการประชาสัมพันธ� 
 ๑) ความหมายเก่ียวกับประชาสัมพันธ� 
 การประชาสัมพันธ�มีความสําคัญต�อองค�กรเป�นอย�างยิ่ง เนื่องด̂วยการประชาสัมพันธ�มี
บทบาทสําคัญด̂วยรูปแบบการดําเนินงานท่ีแตกต�างกันตามลักษณะขององค�กร การประชาสัมพันธ� มา
จากคําว�า “ประชา” กับ “สัมพันธ�” ซ่ึงตรงกับภาษาอังกฤษว�า “Public Relations” หรือท่ีเรียกกัน
ท่ัวไปว�า “PR” และขยายความของคําว�าประชาสัมพันธ�ให^เห็นเป�นรูปธรรมยิ่งข้ึน ดังนั้นจึงหมายถึง 
ความพยายามท่ีมีการวางแผนและเป�นการกระทําท่ีต�อเนื่อง ในอันท่ีจะมีอิทธิพลเหนือความคิดจิตใจ
ของประชาชนกลุ�มเปuาหมาย โดยการกระทําสิ่งท่ีดีมีคุณค�าให^กับสังคม เพ่ือให^ประชาชนเหล�านี้มี
ทัศนคติท่ีดีต�อหน�วยงาน กิจกรรมและบริการหรือสินค̂าของหน�วยงานและเพ่ือท่ีจะได̂รับการ
สนับสนุน ความร�วมมือท่ีดีจากประชาชนเหล�านี้ในระยะยาว๑๑  
                                           
 ๑๑พรทิพย� พิมลสินธุ� , การวิจัยเพ่ือการประชาสัมพันธ� , พิมพ�ครั้งท่ี ๖, (กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�, ๒๕๕๑) หน̂า ๑. 



 

  นิยามการประชาสัมพันธ�นั้นมีมากมายหลายรูปแบบ นักวิชาการหลายคนได̂เขียนเอาไว^
และมีข̂อท่ีแตกต�างกัน เช�น การประชาสัมพันธ�เป�นการติดต�อสื่อสารระหว�างหน�วยงานกับบุคลากร
ภายในและภายนอกองค�กรเพ่ือสร^างสัมพันธ�ภาพท่ีดีต�อกันและหวังผลให^เกิดความร�วมมือ และการ
สนับสนุนการดําเนินงานจากบุคลากรภายในและภายนอกองค�กร๑๒ นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการคนอ่ืน
ท่ีให^ขยายความเก่ียวกับการประชาสัมพันธ�เพ่ิมไปในทิศทางของกระบวนการจัดการท่ีมีลักษณะของ
การวางแผนล�วงหน^าอย�างต�อเนื่อง เพ่ือให^เกิดความร�วมมือท่ีดีและก�อให^เกิดประโยชน�ร�วมกัน๑๓  
 การประชาสัมพันธ� หมายถึง การติดต�อสื่อสาร เพ่ือส�งเสริมความเข̂าใจอันถูกต̂องต�อกัน 
และถ̂าจะขยายความหมายให^เป�นรูปธรรมยิ่งข้ึนจะหมายถึง “ความพยายามท่ีมีการวางแผนและเป�น
การกระทําท่ีต�อเนื่อง ในอันท่ีจะมีอิทธิพลเหนือความคิดจิตใจของประชาชน กลุ�มเปuาหมายโดยการ
กระทําสิ่งท่ีดีมีคุณค�าให^กับสังคม เพ่ือให^ประชาชนเหล�านี้เกิดทัศนคติท่ีดีต�อหน�วยงานกิจกรรม และ
บริการ หรือสินค̂าของหน�วยงานนี้ และเพ่ือท่ีจะได̂รับการสนับสนุนและร�วมมือท่ีดีจากประชาชน
เหล�านี้ในระยะยาว”๑๔ 
 การประชาสัมพันธ� (public relations) เป�นคําท่ีใช^กันอย�างแพร�หลายมากในปfจจุบัน ท้ัง
ตามหน�วยงาน องค�กร สถาบันต�างๆ และในหมู�สาธารณชนท่ัวไป ท่ีเป�นเช�นนี้ เพราะงาน
ประชาสัมพันธ�กําลังได̂รับความสนใจและยอมรับจาก ประชาชนท่ัวไปในฐานะท่ีการประชาสัมพันธ�
เป�นงานเสริมสร^างความเข̂าใจอันดี ต�อกันระหว�างหน�วยงาน สถาบันกับกลุ�มประชาชนท่ีเก่ียวข̂อง๑๕  
 นอกจากนั้นนักวิชาการต�างประเทศก็ได̂ให^ความหมายของการประชาสัมพันธ�ไว^หลายท�าน
อาทิเช�น 
 นักวิชาการด̂านการประชาสัมพันธ�ท่ีมีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกา ได̂เสนอแนวความคิดไว^
ว�า การประชาสัมพันธ�เป�นการติดต�อสื่อสาร (communication) และความคิดเห็นจากองค�การไปสู�
ประชาชน รวมท้ังรับฟfงความคิดเห็นหรือประชามติ (public opinion) ท่ีประชาชนมีต�อองค�การโดย
มุ�งท่ีจะสร^างและตอบสนองผลประโยชน�ร�วมกันท้ังสองฝ�ายระหว�างองค�การกับประชาชน๑๖ 
 การประชาสัมพันธ�ท่ีพิจารณาจากกิจกรรมสําคัญ ๔ ประการซ่ึงถือเป�นองค�ประกอบใน
กระบวนการประชาสัมพันธ�ได̂แก� การวิจัยหรือการศึกษารวบรวมข̂อมูลท่ีจําเป�นในการประชาสัมพันธ� 
(research) การวางแผนหรือการกําหนดกิจกรรมในการประชาสัมพันธ� (action) การสื่อสารเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ� (communication) และการประเมินผลการปฏิบัติงาน (evaluation) ซ่ึงเป�นการนํา
อักษรตัวแรกของกิจกรรมท้ังสี่ประการในภาษาอังกฤษมาเขียนเป�นสูตรเพ่ืออธิบายกระบวนการ

                                           
 ๑๒วิมลพรรณ� ตั้งจิตเพ่ิมความดี, การประชาสัมพันธ�ของรัฐและธุรกิจ, (กรุงเทพมหานคร : ฟ�สิกส�เซ็น
เตอร�, ๒๕๔๓), หน̂า ๔. 
 ๑๓กรรณิการ� อัศวดรเดชา, สื่อและเคร่ืองมือในการประชาสัมพันธ�, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน̂า ๒.   
 ๑๔ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, (กรุงเทพมหานคร : 
ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๖), หน̂า ๖๕๗.  
 ๑๕วิรัช ลภิรัตนกุล, การประชาสัมพันธ�ฉบับสมบูรณ� (ปรับปรุงเพ่ิมเติมใหม�), พิมพ�ครั้งท่ี ๑๐, 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�แห�งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน̂า ๑. 
 ๑๖Cutlip S. M., & Center, A. H., Effective Public Relations, (5thed.), Englewood Cliff, 
N.J. (Prentice-Hall, 1978), p. 122. 



 

ดําเนินงานประชาสัมพันธ�ให^จดจําได̂ง�ายว�า R-A-C-E๑๗ และอธิบายว�าการประชาสัมพันธ� หมายถึง
การวิจัยทัศนคติเก่ียวกับประเด็นปfญหาใดปfญหาหนึ่งเพ่ือนํามาวางแผนปฏิบัติงานการดําเนินกิจกรรม
ตามแผนเพ่ือสร^างความเข̂าใจและการยอมรับจากสาธารณชน และการประเมินผลท่ีเกิดข้ึนแก�
สาธารณชน๑๘ 
 การประชาสัมพันธ�ในตําราชื่อ “Managing Public Relations” อธิบายไว^ว�า “การ
ประชาสัมพันธ� หมายถึงการบริหารจัดการการสื่อสารระหว�างองค�การและประชาชน”๑๙  
  การประชาสัมพันธ�ไว^ว�า การประชาสัมพันธ�เป�นการจัดการขององค�การเพ่ือสร^าง
สัมพันธภาพอันดีกับผู^รับข�าวสารกลุ�มต�างๆ เพ่ือทําให^เกิดความเข̂าใจเก่ียวกับความคิดเห็น (opinion) 
ทัศนคติ (attitude) และค�านิยม (value) หรือเป�นการติดต�อสื่อสารกับชุมชนท้ังภายในและภายนอก 
เพ่ือสร^างภาพพจน�ขององค�การกับสาธารณชน๒๐  
  มีการอธิบายความหมายของการประชาสัมพันธ�โดยนําเสนอลักษณะสําคัญของการ
ประชาสัมพันธ�แทนการนิยามความหมายในรูปประโยค ดังปรากฏในตําราชื่อ “Public Relations: 
Strategies and Tactics” ซ่ึงเผยแพร�ในป� ค.ศ. 2003 อธิบายว�าการประชาสัมพันธ�หมายถึง
กระบวนการท่ีประกอบด̂วยลักษณะสําคัญ ๖ ประการ ได̂แก�๒๑ 
  ๑) ความต้ังใจ หรือเจตนา (Deliberate) 
 ๒) การวางแผนอย�างชัดเจนรัดกุม (Planned) 
 ๓) การกระทํา (Performance) หมายถึงการวางแผนและการปฏิบัติงาน  
 ๔) การคํานึงถึงผลประโยชน�ร�วมกันขององค�การและกลุ�มประชาชนท่ีเก่ียวข̂อง 
(Mutually beneficial to the organization and the public)  
 ๕) การสื่อสารแบบยุคลวิถี (Two–way communication) 
  ๖) การกําหนดให^การประชาสัมพันธ�เป�นภาระหน^าท่ีของฝ�ายบริหาร (Management 
function) เนื่องจากผู^บริหารมีอํานาจในการตัดสินใจและการสั่งการซ่ึงจะส�งผลให^งานประชาสัมพันธ�
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
 สรุป การประชาสัมพันธ� หมายถึง การติดต�อสื่อสาร เพ่ือส�งเสริมความเข̂าใจอันถูกต̂องต�อ
กันเป�นการกระทําท่ีต�อเนื่อง ในอันท่ีจะมีอิทธิพลเหนือความคิดจิตใจของประชาชน กลุ�มเปuาหมาย
โดยการกระทําสิ่งท่ีดีมีคุณค�าให^กับสังคม เพ่ือให^ประชาชนเหล�านี้เกิดทัศนคติท่ีดีต�อหน�วยงาน
กิจกรรม และบริการ หรือสินค̂าของหน�วยงานนั้น 
 

                                           
 ๑๗Marston, J. E., Modern Public Relations. (New York: McGraw-Hill, 1979), p.186.  
 ๑๘Toth, E. L., & Heath, R. L. (Eds.), Rhetorical and Critical Approaches to Public 
Relations, Hillsdale, (NJ: Lawrence Erlbaum, 1992), p. 10. 
 ๑๙Grunig, J. E., & Hunt, T., Managing Public Relations, (New York: Holt, Rinehart, & 
Winston, 1984), p. 6. 
 ๒๐Baskin, O., Aronoff, C., & Lattimore, D., Public Relation: the Profession and the 
Practice, (4thed.). (New York: McGraw-Hill, 1997), p. 5. 
 ๒๑Wilcox, D. L., Cameron, G. T., Ault, P. H., & Agee, W. K., Public Relations: Strategies 
and Tactics, (7thed.). (Boston: Allyn & Bacon, 2003), p. 5. 



 

ตารางท่ี ๒.๑ สรุปสาระสําคัญของความหมายเก่ียวกับประชาสัมพันธ�  

 
 
 

นักวิชาการหรือแหล�งข4อมูล แนวคิดหลัก 
พรทิพย� พิมลสินธุ� การประชาสัมพันธ� มาจากคําว�า “ประชา” กับ 

“สัมพันธ�” ซ่ึงตรงกับภาษาอังกฤษว�า “Public 
Relations” หรือท่ีเรียกกันท่ัวไปว�า “PR” และขยาย
ความของคําว�าประชาสัมพันธ�ให^เห็นเป�นรูปธรรมยิ่งข้ึน 

วิมลพรรณ� ต้ังจิตเพ่ิมความดี  การประชาสัมพันธ� เป�นการติดต�อสื่อสารระหว�าง
หน�วยงานกับบุคลากรภายในและภายนอกองค�กรเพ่ือ
สร^างสัมพันธ�ภาพท่ีดีต�อกันและหวังผลให^เกิดความ
ร�วมมือ และการสนับสนุนการดําเนินงานจากบุคลากร
ภายในและภายนอกองค�กร 

กรรณิการ� อัศวดรเดชา กระบวนการจัดการท่ีมีลักษณะของการวางแผนล�วงหน^า
อย�างต�อเนื่อง เพ่ือให^เกิดความร�วมมือท่ีดีและก�อให^เกิด
ประโยชน�ร�วมกัน 

ราชบัณฑิตยสถาน การประชาสัมพันธ� หมายถึง การติดต�อสื่อสาร เพ่ือ
ส�งเสริมความเข̂าใจอันถูกต̂องต�อกัน 

วิรัช ลภิรัตนกุล การประชาสัมพันธ� (public relations) เป�นคําท่ีใช^กัน
อย�างแพร�หลายมากในปfจจุบัน ท้ังตามหน�วยงาน องค�กร 
สถาบันต�างๆ และในหมู�สาธารณชนท่ัวไป 

Cutlip S. M., & Center, A. H. ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ� เ ป� น ก า ร ติ ด ต� อ สื่ อ ส า ร 
(communication) และความคิดเห็นจากองค�การไปสู�
ประชาชน รวมท้ังรับฟfงความคิดเห็นหรือประชามติ 
(public opinion) ท่ีประชาชนมีต�อองค�การโดยมุ�งท่ีจะ
สร^างและตอบสนองผลประโยชน�ร�วมกันท้ังสองฝ�าย
ระหว�างองค�การกับประชาชน 

Marston, J. E. การประชาสัมพันธ�ท่ีพิจารณาจากกิจกรรมสําคัญ ๔ 
ประการ ซ่ึ ง ถือ เป�นองค�ประกอบในกระบวนการ
ประชาสัมพันธ�ได̂แก� การวิจัยหรือการศึกษารวบรวม
ข̂อมูลท่ีจําเป�นในการประชาสัมพันธ� (research) การ
วางแผนหรือการกําหนดกิจกรรมในการประชาสัมพันธ� 
( action) ก า ร สื่ อ ส า ร เ พ่ื อ ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ� 
(communication) และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(evaluation) 



 

ตารางท่ี ๒.๑ สรุปสาระสําคัญของความหมายเก่ียวกับประชาสัมพันธ� (ต�อ) 

 
 ๒) กระบวนการดําเนินงานประชาสัมพันธ� 
 กระบวนการดําเนินงานประชาสัมพันธ�ประกอบด̂วยกิจกรรมหลัก ๔ กิจกรรมหลัก ได̂แก� 
  ๑) กระบวนการวิจัยรับฟfงความคิดเห็น 
 การพิจารณาและการตรวจสอบความรู^ความคิดเห็น ทัศนคติ และพฤติกรรมของกลุ�ม
บุคคลหรือกลุ�มประชาชนเปuาหมาย ซ่ึงเก่ียวข̂องและมีผลกระทบต�อการดําเนินงานและนโยบายของ
องค�การ กิจกรรมดังกล�าวนี้คือการวิเคราะห�สถานการณ�ซ่ึงมีคําอธิบายว�าเป�นกิจกรรมพ้ืนฐานของ
กิจกรรมอ่ืนในกระบวนการประชาสัมพันธ� เนื่องจากการวิเคราะห�สถานการณ�นั้นจะช�วยให^องค�การรู^
ว�าขณะนี้เกิดอะไรข้ึนกับองค�การและควรดําเนินการอย�างไรต�อไป การระบุปfญหาหรือโอกาสในการ
ประชาสัมพันธ� หรือการวิเคราะห�สถานการณ�ดังกล�าวนี้กระทําได̂โดยอาศัยการวิจัย๒๒  
  ซ่ึงการวิจัยทางการประชาสัมพันธ�ท่ีสําคัญดังนี้๒๓ 
   ๑.๑) การวิจัยประชามติ คือ การสํารวจภาพลักษณ�ท่ีประชาชนมีต�อองค�กร โดยการ
สํารวจนี้อาจจะมุ�งเน^นประเด็นต�างๆ ดังนี้ 

                                           
 ๒๒Cutlip, S.M., Center A.H. & Boom G.M., Effective Public Relations, (New Jersy: 
Prentice-Hall, 2006), p. 282. 
 ๒๓วิรัช ลภิรัตนกุล, การประชาสัมพันธ�ฉบับสมบูรณ� (ปรับปรุงเพ่ิมเติมใหม�), พิมพ�ครั้งท่ี๑๐, 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�แห�งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน̂า ๒๓๑-๒๓๒. 
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ประ เ ด็นปfญหาใดปfญหาหนึ่ ง เ พ่ือนํ ามาวางแผน
ปฏิบัติงานการดําเนินกิจกรรมตามแผนเพ่ือสร^างความ
เ ข̂าใจและการยอมรับจากสาธารณชน และการ
ประเมินผลท่ีเกิดข้ึนแก�สาธารณชน 

Grunig, J. E., & Hunt, T. “การประชาสัมพันธ� หมายถึงการบริหารจัดการการ
สื่อสารระหว�างองค�การและประชาชน” 

Baskin, O., Aronoff, C., & 
Lattimore, D. 

การประชาสัมพันธ�เป�นการติดต�อสื่อสารกับชุมชนท้ัง
ภายในและภายนอก เพ่ือสร^างภาพพจน�ขององค�การกับ
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Wilcox, D. L., Cameron, G. T., 
Ault, P. H., & Agee, W. K. 

การประชาสัมพันธ�หมายถึงกระบวนการท่ีประกอบด̂วย
ลักษณะสําคัญ ๖ ประการ ได̂แก� ๑) ความต้ังใจ หรือ
เจตนา ๒) การวางแผนอย�างชัดเจนรัดกุม ๓) การกระทํา 
หมายถึงการวางแผนและการปฏิบัติงาน ๔) การคํานึงถึง
ผลประโยชน�ร�วมกันขององค�การและกลุ�มประชาชนท่ี
เก่ียวข̂อง ๕) การสื่อสารแบบยุคลวิถี ๖) การกําหนดให^
การประชาสัมพันธ�เป�นภาระหน^าท่ีของฝ�ายบริหาร  



 

   ๑.๑.๑) การสํารวจภาพลักษณ� 
   ๑.๑.๒) การวิจัยแรงจูงใจ 
   ๑.๑.๓) การสํารวจด̂านประสิทธิผล 
   ๑.๑.๔) การวิเคราะห�เพ่ือหาข�าวสาร 
   ๑.๑.๕) การศึกษาเฉพาะกลุ�ม 
   ๑.๒) การวิจัยเก่ียวกับการดําเนินงานประชาสัมพันธ�ขององค�การอ่ืนๆ เพ่ือท่ีจะ
เรียนรู^เทคนิคและวิธีการดําเนินการประชาสัมพันธ�แล^วนํามาประยุกต�กับองค�กรของตนเอง 
   ๑.๓) การวิจัยถึงอิทธิพลและสภาพแวดล^อมต�างๆ ท่ีมีต�อประชามติ เป�นการวิจัย
แนวโน^มและผลกระทบต�างๆ ท่ีมีต�อประชามติ 
   ๑.๔) การวิจัยประชามติโดยบริษัทรับจ^างวิจัยภายนอก เพราะบริษัทเหล�านี้มีความรู^ 
ความชํานาญ และประสบการณ�ด^านนี้โดยตรง 
  การวิจัยการประชาสัมพันธ� จึงเป�นการรวบรวมข̂อมูลและวิเคราะห�ข̂อมูลท่ีจําเป�นเพ่ือ
ระบุปfญหาและสถานภาพท่ีองค�การเผชิญ เพ่ือให^การกําหนดนโยบายด̂านการประชาสัมพันธ�เป�นไป
อย�างเหมาะสมกับปfญหาท่ีองค�การเผชิญอยู� ข̂อมูลสําคัญๆ ท่ีจําเป�นต̂องรวบรวมได̂แก� ข̂อมูลเก่ียวกับ
องค�การ ข̂อมูลเก่ียวกับกลุ�มเปuาหมายกลุ�มต�างๆ ท่ีเก่ียวข̂องกับองค�การ ข̂อมูลสถานการณ�ท้ังภายใน
และภายนอกองค�การ ท้ังสถานการณ�เชิงบวกและเชิงลบท่ีส�งผลกระทบต�อการดําเนินงานขององค�การ 
ตลอดจนข̂อมูลเก่ียวกับโอกาสขององค�การในตลาดการแข�งขัน ข̂อมูลของปfญหาท่ีองค�การกําลังเผชิญ
อยู� เป�นต̂น๒๔  
  ๒) กระบวนการวางแผน 
 กิจกรรมนี้ดําเนินการต�อเนื่องจากกิจกรรมการวิจัยเพ่ือรวบรวมข̂อมูล เนื่องจากข̂อมูลท่ีได̂
นั้นคือพ้ืนฐานในการตัดสินใจเก่ียวกับกลุ�มประชาชนเปuาหมาย การกําหนดวัตถุประสงค� กิจกรรม 
ตลอดจนกลยุทธ� กลวิธี และเปuาหมายในการสื่อสาร นอกจากนั้นยังเป�นพ้ืนฐานในการกําหนดนโยบาย
และโครงการต�างๆ ขององค�การด̂วยเช�นกัน ดังนั้นจึงกล�าวได̂ว�ากิจกรรมท่ีสองนี้คือการกําหนดกลยุทธ� 
ซ่ึงช�วยให^องค�การสามารถตอบคําถามได̂ว�าองค�การ ควรทําอย�างไร ควรสื่อสารกับกลุ�มประชาชน
เปuาหมายอย�างไร และด̂วยเหตุผลใด๒๕  
  การวางแผนในการประชาสัมพันธ�ของสถาบัน องค�การนั้นอาจมีความแตกต�างกันใน
รายละเอียดปลีกย�อย อย�างไรก็ตามโดยหลักการและข้ันตอนการวางแผนการประชาสัมพันธ�นั้น
ประกอบด̂วย ๗ ข้ันตอน ซ่ึงสามารถสรุปได̂ดังนี้๒๖  

                                           
 ๒๔มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิเทศศาสตร�, การข�าวขั้นสูงและการบรรณาธิกร = 
Advance Journalism and Editing: เอกสารการสอนชุดวิชา หน�วยท่ี ๑-๗, (นนทบุรี : สํานักพิมพ�
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๘), หน̂า ๓๘. 
 ๒๕Cutlip, S.M., Center A.H. & Boom G.M., Effective Public Relations, (New Jersy: 
Prentice-Hall, 2006), p. 282. 
 ๒๖วิมลพรรณ อาภาเวท, “การศึกษาภาพลักษณ�ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครในทัศนะของนักเรียนมัธยมศึกษาป�ท่ี ๖ ในเขตกรุงเทพมหานคร”, รายงานการวิจัย, 
(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, ๒๕๕๓), หน̂า ๒๐๐-๒๐๖.  



 

   ๒.๑) การศึกษาสภาพการณ�และสภาพปfญหา โดยต̂องมีความเข̂าใจสถานการณ�ของ
สถาบันองค�การนั้น ต้ังแต�ภูมิหลังจนถึงปfจจุบัน โดยครอบคลุมถึงการศึกษาภาพลักษณ� ประชามติ 
การวิเคราะห�เนื้อหาข�าวสาร เพ่ือให^สามารถระบุปfญหาได̂ชัดเจน และจัดลําดับความสําคัญของปfญหา
ว�าปfญหาใดควรได̂รับการแก̂ไขก�อน 
   ๒.๒) กําหนดวัตถุประสงค�ของแผนการประชาสัมพันธ� คือการกําหนดวัตถุประสงค�
เพ่ือเป�นแนวทางท่ีจะนําไปสู�ความสําเร็จโดยเป�นข̂อความท่ีชัดเจนแน�นอน ว�าสถาบันองค�การต̂องการ
สร^างสรรค�ความเข̂าใจในสิ่งใด หรือต̂องการแก̂ปfญหาใดบ̂างเป�นต̂น การกําหนดวัตถุประสงค� และ
เปuาหมายต̂องมีความชัดเจน 
   ๒.๓) กําหนดกลุ�มประชาชนเปuาหมาย เพ่ือให^ผู^วางแผนและผู^นําแผนไปปฏิบัติได̂มี
ความรู^จักและเข̂าใจประชาชนท่ีแผนนั้นจะเข̂าถึง เพราะประชาชนแต�ละกลุ�มมีความแตกต�างกันใน
หลายด̂าน เช�น การศึกษา ภูมิลําเนา รายได̂เป�นต̂น ดังนั้นการคํานึงถึงกลุ�มประชาชนจะเก่ียวข̂องกับ
วิธีการท่ีจะเข̂าถึงกลุ�มประชาชนเหล�านั้นได̂อย�างมีประสิทธิผล 
   ๒.๔) กําหนดวิธีการสื่อสารในแผนประชาสัมพันธ� กิจกรรมสําหรับงาน ประชาสัมพันธ�
สามารถจําแนกได̂เป�น ๒ ประเภท คือ (๑) กิจกรรมประจํา คือ การปฏิบัติงานหรือการกระทําใดๆ ท่ี
สถาบันต̂องกระทําเป�นประจํา (๒) กิจกรรมพิเศษ คือ การปฏิบัติงานหรือการกระทําใดๆ ท่ีไม�ใช�งาน
ประจําของการประชาสัมพันธ� เช�น การแก̂ไขปfญหาภายใน การแก̂ไขภาพลักษณ� เป�นต̂น 
   ๒.๕) การกําหนดระยะเวลา ซ่ึงจะทําให^ผู^ปฏิบัติงานได̂รู^ถึงขอบเขตของระยะเวลาว�า 
แผนการประชาสัมพันธ�จะเริ่มดําเนินการเม่ือไร และจะสิ้นสุดเม่ือไร อันจะส�งผลต�อความสําเร็จของ
แผนการประชาสัมพันธ�นั้นๆ 
   ๒.๖) การกําหนดงบประมาณ ในการวางแผนการประชาสัมพันธ�จะต̂องกําหนด
งบประมาณท่ีจะใช^ในการดําเนินการให^ชัดเจน เพ่ือไม�ให^เกิดปfญหาภายหลัง เช�น งบประมาณไม�
เพียงพอ การกําหนดงบประมาณนี้ยังรวมถึงกําลังบุคลากรต�างๆ ท่ีจะใช^ในการดําเนินการด̂วย 
   ๒.๗) การประเมินผลและติดตามผลงาน เพ่ือตรวจสอบผลการดําเนินงานในด̂าน
ประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ�ว�ามีการใช^ทรัพยากรการสื่อสารในการประชาสัมพันธ�เกิดประโยชน�
สูงสุดและประหยัด ส�วนอีกด̂านหนึ่งการตรวจสอบประสิทธิผลของแผน เพ่ือจะได̂ทราบว�าแผน
ประชาสัมพันธ�ดังกล�าวบรรลุวัตถุประสงค�หรือไม� 
  ประเภทของการวางแผนการประชาสัมพันธ�แบ�งได̂โดยใช^หลักเกณฑ�ต�างๆ ซ่ึงการวางแผน 
เช�น การแบ�งโดยอาศัยกลุ�มเปuาหมายเป�นเกณฑ� การแบ�งโดยใช^เวลาเป�นเกณฑ� และยุทธวิธีการ
ดําเนินงานในท่ีนี้จะแบ�งโดยยึดกลุ�มเปuาหมายเป�นเกณฑ� สามารถแบ�งออกได̂เป�น ๒ ลักษณะคือ๒๗ 
   ๑) การวางแผนการประชาสัมพันธ�ภายใน 
   การดําเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ�ระหว�างหน�วยงานหรือองค�กรกับบุคลากร
ภายในหน�วยงานนั้น ซ่ึงได̂แก� ผู^บริหารกับข̂าราชการ พนักงาน ลูกจ^าง เพ่ือวัตถุประสงค�ท่ีจะสร^าง
ความเข̂าใจท่ีดี ให^รู^ความคืบหน^า ความเคลื่อนไหวของหน�วยงานว�า ใครทําอะไร เม่ือใด ท่ีไหน ทําไม 
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และทําอย�างไร ท้ังนี้ เพ่ือบุคลากรภายในหน�วยงานจะได̂เกิดความเข̂าใจ และให^ความร�วมมือในการ
ทํางานนั้นๆ และเม่ือบุคลากรภายในเกิดความเข̂าใจดีแล^ว ยังจะเป�นปากเสียงหรือกระบอกเสียงท่ีจะ
ช�วยกันบอกกล�าวข�าวสาร/ประกาศ ให^ภายนอกหน�วยงานได̂เข̂าใจต�อไปด̂วย การประชาสัมพันธ�
ภายในจึงถือเป�นพ้ืนฐานท่ีต̂องปูทางหรือวางรางให^แน�น เพ่ือจะได̂เกิดความม่ันคงเป�นป¦กแผ�นใน
หน�วยงานนั้นๆ ด̂วย 
   แผนงานประชาสัมพันธ�ภายในอาจจําแนกเป�นแผนย�อยๆ หรือเป�นแผนเฉพาะกิจได̂
อีก ข้ึนอยู�กับความเหมาะสม และสภาพความเป�นจริงของสถาบัน องค�กร โดยพิจารณาถึงลักษณะ
โครงสร^างขนาดของสถาบัน ตลอดจนนโยบายและลักษณะการดําเนินงานของหน�วยงานนั้นๆ ซ่ึงอาจ
ประกอบด̂วย แผนพนักงานสัมพันธ� แผนการเผยแพร�ภายในสถาบัน เป�นต̂น  
   ๒) การวางแผนการประชาสัมพันธ�ภายนอก 
    การดําเนินกิจกรรมระหว�างหน�วยงานกับบุคลากรภายนอกหน�วยงาน ซ่ึงได̂แก� 
ประชาชนท่ัวไปหรือกลุ�มบุคคลท่ีติดต�อเก่ียวข̂องกับองค�กรหรือแม̂แต�สื่อมวลชนเป�นต̂น การ
ประชาสัมพันธ�ภายนอกจึงเป�นเรื่องยากเพราะกลุ�มเปuาหมายมีความหลากหลาย ซ่ึงแตกต�างกันท้ัง 
เพศ วัย ความรู^ ประสบการณ� ฯลฯ การจะประชาสัมพันธ�อะไรให^คนท่ีมีพ้ืนฐานท่ีแตกต�างกันเกิด
ความเข̂าใจและรับรู^ได̂เหมือนกันจึงเป�นเรื่องท่ียาก จําเป�นต̂องใช^ยุทธวิธีในการดําเนินการท่ีเหมาะสม
การประชาสัมพันธ�ภายนอกเป�นเรื่องของการสร^างชื่อเสียง ภาพลักษณ�ท่ีดีของสถาบัน องค�การ และ
บทบาทหน^าท่ีของประชาสัมพันธ�ในยุคปfจจุบันท่ีหน�วยงานต�างๆ มักจะให^ความสําคัญไม�น^อยกว�า
บทบาทหน^าท่ีอ่ืนๆ การแสดงถึงความรับผิดชอบของสถาบัน และการเข̂ามามีส�วนร�วมต�อกิจการทาง
สังคมภายนอกหน�วยงาน 
  ๓) กระบวนการสื่อสาร 
  การปฏิบัติงานตามแผนและโครงการประชาสัมพันธ�ท่ีกําหนดไว^เพ่ือให^บรรลุวัตถุประสงค�
และเปuาหมายท่ีกําหนดไว^ในกิจกรรมนี้องค�การและนักประชาสัมพันธ�ต̂องตอบคําถามได̂ว�า ใครคือ
ผู^รับผิดชอบในการทํากิจกรรมและสื่อสารตามแผนท่ีกําหนด เม่ือไหร� ท่ีไหน และอย�างไร๒๘  
 สื่อท่ีใช^ในกิจกรรมเพ่ือการประชาสัมพันธ�ประกอบไปด̂วย 
   ๓.๑) สื่อบุคคล เป�นสื่อท่ีมนุษย�ใช^สําหรับการติดต�อสื่อสารระหว�างบุคคลซ่ึงอยู�
ห�างไกลกัน จนไม�อาจจะติดต�อกันโดยไม�ผ�านสื่อได̂ เป�นสื่อซ่ึงใช^เฉพาะบุคคลมีลักษณะเป�นส�วนตัวไม�
เก่ียวกับผู^อ่ืนท่ีไม�ได̂เก่ียวข̂องกับการสื่อสารในขณะนั้นๆ เช�น จดหมาย โทรเลข โทรศัพท� ภาพถ�ายใน
ครอบครัว บันทึกช�วยจํา อนุทิน ฯลฯ ทําหน^าท่ีในการช�วยส�งสารระหว�างผู^ส�งถึงผู^รับท่ีอยู�ห�างไกลกันมี
ความเป�นไปได̂ นอกจากนั้นก็ยังมีเครื่องมืออุปกรณ�บางชนิดท่ีจัดว�าเป�นการสื่อสารระหว�างบุคคลอาทิ 
การประชุมกลุ�มย�อย การเรียนการสอน ซ่ึงจําเป�นต̂องใช^สื่อต�างๆ เข̂ามาเก่ียวข̂องด̂วย เช�น กระดาน
ดํา แบบจําลอง หนังสือ เอกสาร เป�นต̂น๒๙  
   นักวิชาการได̂จําแนกสื่อบุคคลออกเป�น 

                                           
 ๒๘Cutlip, S.M., Center A.H. & Boom G.M., Effective Public Relations, (New Jersy: 
Prentice-Hall, 2006), p. 282. 
 ๒๙ปดิวรัดา ปาลกะวงศ� ณ อยุธยา, การวิจัยนิเทศศาสตร�, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย�ส�งเสริมวิชาการ, 
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   ๓.๑.๑) สื่อบุคคล สําหรับสื่อประชาสัมพันธ� ท่ีเป�นสื่อบุคคลนั้นได̂แก� นัก
ประชาสัมพันธ� และรวมถึงสมาชิกทุกๆ คนภายในสถาบัน องค�การ 
   ๓.๑.๒) สื่อคําพูด นอกจากการใช^บุคคลท่ีเป�นนักประชาสัมพันธ�เป�นสื่อ
ประเภทหนึ่งในการประชาสัมพันธ�แล^วยังมีรูปแบบต�างๆ ของการใช^คําพูดเพ่ือการประชาสัมพันธ� เช�น 
การพูดในท่ีประชุม การพูดสนทนาอย�างไม�เป�นทางการ การประชุมรูปแบบต�างๆ การอภิปรายกลุ�ม 
การกล�าวสุนทรพจน� การกล�าวปราศรัย การให^โอวาท การอบรมสัมมนา เป�นต̂น๓๐ 
   กล�าวโดยสรุป สื่อบุคคลเป�นสื่อเก�าแก�ท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดท่ีจะช�วยให^การ
สื่อสารประสบผลสําเร็จได̂เป�นอย�างดี เนื่องจากสื่อบุคคลสามารถพูดคุยแบบเป�นกันเอง ทําให^ทราบ
ปฏิกิริยาตอบกลับจากผู^รับสารได̂ทันทีทันใด และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท้ังของตนเองและ
ผู^รับสารได̂ตลอดเวลาเพ่ือให^การสื่อสารนั้นบรรลุเปuาหมาย 
   ๓.๒) สื่อมวลชน มนุษย�คิดสื่อมวลชนข้ึนเพ่ือท่ีจะติดต�อกับผู^รับสารเป�นจํานวนมาก
ในเวลาเดียวกัน โดยท่ัวไปแล^วสื่อมวลชน ได̂แก� หนังสือพิมพ� วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� 
ภาพยนตร� ซ่ึงก็ยังมีผู^นิยมจัดแบ�งประเภทลงไปอีกเป�น ๒ ประเภทด̂วยกัน คือ สื่อมวลชนประเภท
สิ่งพิมพ�อย�างหนึ่ง และสื่อมวลชนประเภทไฟฟuาอย�างหนึ่ง สื่อมวลชนมีประโยชน�ในแง�ของการ
เผยแพร�ข�าวสารไปยังมวลชนได̂ภายในเวลาอันรวดเร็ว๓๑ 
   ๓.๒.๑) สื่อหนังสือพิมพ� มีลักษณะเด�นคือสามารถเข̂าถึงกลุ�มผู^อ�านได̂จํานวน
มาก ใส�เนื้อหารายละเอียดได̂มาก ต̂นทุนไม�แพงเม่ือเปรียบเทียบกับสื่อโทรทัศน� ผู^รับสารมีความต้ังใจ
สามารถเลือกหน^าหรือเนื้อท่ีประชาสัมพันธ�ให^เหมาะสมกับกลุ�มเปuาหมายได̂ และสามารถเลือกใช^เพ่ือ
เข̂าถึงผู^รับสารตามพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร�ได̂ เนื่องจากหนังสือพิมพ�มีท้ังท่ีจําหน�ายท่ัวประเทศ และ
จําหน�ายเฉพาะในพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหนึ่งเข̂าถึงผู^อ�านและสามารถวัดผลได̂รวดเร็ว เนื่องจากธรรมชาติของ
การจัดพิมพ�ท่ีมีการจัดพิมพ�เป�นรายวัน ข�าวสารจึงเข̂าถึงผู^รับสารอย�างรวดเร็ว และสามารถวัดผลได̂
จากจํานวนจัดจําหน�าย หรืออาจทําในรูปของคูปองให^ผู^อ�านส�งกลับคืนมา ทําให^สามารถวัดผลได̂ง�าย
และรวดเร็ว๓๒  
   ๓.๒.๒) สื่อโทรทัศน� เป�นสื่อมวลชนท่ีบทบาทสําคัญในการประชาสัมพันธ� ท้ังนี้
เพราะวิทยุโทรทัศน�มีคุณลักษณะเด�นและได̂เปรียบสื่อมวลชนอ่ืนๆ กล�าวคือ วิทยุโทรทัศน�สามารถ
นําเอาท้ังภาพและเสียง ภาพเคลื่อนไหวมาเผยแพร�สู�ประชาชนจํานวนมากโดยท่ีประชาชนสามารถ
รับชมได̂อย�างสะดวกสบาย ดังนั้นวิทยุโทรทัศน�จึงได̂รับความนิยมอย�างแพร�หลาย แต�สําหรับการ
ประชาสัมพันธ�โดยผ�านรายการประเภทต�างๆ มีอัตราค�าโฆษณาท่ีแพงมาก การท่ีองค�กรและ
หน�วยงานจะขอความอนุเคราะห�ให^ช�วยเผยแพร�ข�าวสารขององค�กรได̂นั้น จะต̂องพิจารณาความ
เหมาะสมของรูปแบบรายการ นโยบายของทางสถานีนั้นๆ ด̂วยเช�นกัน 
                                           
 ๓๐วิมลพรรณ อาภาเวท, “การศึกษาภาพลักษณ�ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครในทัศนะของนักเรียนมัธยมศึกษาป�ท่ี 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร”, รายงานการวิจัย, 
(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, ๒๕๕๓), หน̂า ๒๑๙.  
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   ๓.๒.๓) สื่อวิทยุกระจายเสียง เป�นเครื่องมือสื่อสารท่ีแพร�หลาย สามารถบอก
กล�าว ชี้แจงและเผยแพร�กระจายข�าวสําคัญๆ ได̂อย�างท่ัวถึง ข̂อดีของสื่อวิทยุกระจายเสียงมีความ
รวดเร็วสามารถรายงานข�าวสดหรือข�าวด�วนสําคัญท่ีเกิดข้ึนได̂อย�างรวดเร็ว นอกจากนี้ในพ้ืนท่ีบางท่ีได̂
มีห^องส�งเพ่ือทําการกระจายเสียงวิทยุชุมชน ซ่ึงสามารถนําเสนอข̂อมูลข�าวสารของกลุ�มเปuาหมายได̂
ครอบคลุมยิ่งข้ึน 
   ๓.๓) สื่อเฉพาะกิจ หมายถึง สิ่งท่ีถูกผลิตข้ึนมาโดยมีเนื้อหาสาระท่ีเฉพาะเจาะจง 
และมีจุดมุ�งหมายหลักอยู�ท่ีผู^รับสารเฉพาะกลุ�ม เม่ือเทียบกับสื่อมวลชนแล^วสื่อเฉพาะกิจจะเข̂าถึงง�าย
กว�าในแง�ของการเข̂าถึงผู^รับสาร เช�น (๑) วารสาร (๒) จุลสาร (๓) จดหมายข�าว (๔) จดหมายถ̂อย
แถลง (๕) แผ�นพับ (๖) แผ�นปลิวและใบแทรก (๗) ใบป�ดหรือโปสเตอร� (๘) ปuายกลางแจ^ง เป�นต̂น๓๓ 
   ๓.๔) สื่อสมัยใหม� คือ สื่อท่ีพัฒนามาจากสื่อเดิมท่ีมีอยู�โดยการบูรณาการสื่อเก�าและ
สื่อใหม� และอาศัยความคิดสร^างสรรค�รวมท้ังเทคโนโลยีสมัยใหม�เข̂าไป อาจจะจัดอยู�ในสื่อ
อิเล็กทรอนิกส�ด^วยก็ได̂  
  การเกิดข้ึนของเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีคอมพิวเตอร� เทคโนโลยีเครือข�าย หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในช�วงปลายศตวรรษท่ี ๒๐ เทคโนโลยีท่ีถูกนิยามว�าเป�นสื่อใหม�
ส�วนมากมักจะมีคุณลักษณะท่ีถูกจัดการได̂ (Manipulated) เชื่อมต�อเป�นเครือข�ายได̂ (Networkable) 
ทําให^หนาแน�น (Dense) และบีบอัดสัญญาณได̂ (Compressible) มีปฏิสัมพันธ� (Interactive) และมี
ความเป�นกลาง (Impartial) ดังนั้น “สื่อใหม�” จึงหมายความถึง อินเทอร�เน็ต เว็บไซต� มัลติมีเดีย 
เกมส�คอมพิวเตอร� ซีดีรอม และดีวีดี และ “สื่อใหม�” จึงไม�ได̂หมายความถึงรายการโทรทัศน� ภาพยนตร� 
วารสาร หนังสือ หรือสิ่งพิมพ�แบบเดิมๆ๓๔  
  นักวิชาการได̂กล�าวถึงการวางแผนการดําเนินงานประชาสัมพันธ�ภายใต̂ยุค PR ๒.๐ ซ่ึง
ผู^เขียนขอนําแนวทางดังกล�าวมาเสนอแนะสําหรับองค�กรต�างๆ ในการดําเนินงานประชาสัมพันธ�ผ�าน 
Social Network ดังนี้๓๕ 
   ๑) ถึงแม̂ว�าจะมีการดําเนินงานประชาสัมพันธ�ผ�าน Social Media แต�การ
ประชาสัมพันธ�องค�กร และสินค̂าให^ประสบความสําเร็จ นักประชาสัมพันธ�จะต̂องให^ความสําคัญท้ัง
การประชาสัมพันธ�แบบเดิม และการประชาสัมพันธ�ผ�าน Social Network อย�างสมดุลเพ่ือให^เข̂าถึง
กลุ�มเปuาหมายของสินค̂าและองค�กร 
   ๒) องค�กรท่ีจะใช^ Social Media ควรมีการอัพเดทข̂อมูลข�าวสาร และมีการโพสต�
ข̂อความ รูปภาพ หรือความคิดเห็นอย�างสมํ่าเสมอ นอกจากนี้ควรมีการสื่อสารผ�าน Social Media 
ผสมผสานกันหลายรูปแบบ เช�น ควรใช^ทวิตเตอร�ควบคู�ไปกับบล็อกเพ่ือช�วยประชาสัมพันธ�ข̂อมูลให^
กระจายในวงกว^างมากข้ึน ท่ีสําคัญควรติดต้ังบริการ Really Simple Syndication (RSS) คือ บริการ
ท่ีอยู�บนระบบอินเทอร�เน็ตจัดทําข̂อมูล ข�าวสารให^อยู�ในรูปแบบท่ีจะอํานวยความสะดวกให^กับผู^รับ
                                           
 ๓๓เกศินี จุฑาวิจิตร, การสื่อสารเพ่ือการพัฒนาท4องถิ่น, (นครปฐม : สถาบันราชภัฎนครปฐม, ๒๕๔๒), 
หน̂า ๑๗๘.  
 ๓๔ณรงศักดิ์ ศรีทานันท�, “แนวทางการกํากับสื่อใหม�ในยุคการหลอมรวมเทคโนโลยี”, วารสารนัก
บริหาร, ๓๑(๔) (ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๕๔) : ๑๒๖-๑๓๔. 
 ๓๕Deirdre Breakenridge. PR 2.0: new media, new tools, new audiences. (USA: Pearson 
Educations, Inc., 2008), p. 257. 



 

สาร โดยองค�กรสามารถส�งข�าวหรือข̂อมูลใหม�ๆ ให^ถึงเครื่องตลอดของผู^รับสารได̂ตลอดเวลาท่ีมีการ
อัพเดท กล�าวคือเม่ือองค�กรมีการอัพเดทข̂อมูลใหม�ๆ ข̂อมูลดังกล�าวก็จะถูกส�งผ�าน RSS ไปยังผู^รับสาร
ได̂ทันที๓๖ 
   ๓) การประชาสัมพันธ�ผ�าน Social Network ให^คํานึงว�าประชาชนทุกกลุ�ม อายุ 
อาชีพ และระดับการศึกษาล^วนแล^วแต�เป�นผู^ ท่ีมีโอกาสอ�านเว็บบล็อก โอกาสเข̂าร�วมกับชุมชน
ออนไลน�หรือใช^บริการ RSS เพ่ือดึงข̂อมูลข�าวสารขององค�กรหรือสินค̂าของบริษัทกลับไปหาบุคคล
ดังกล�าว ดังนั้นการดําเนินงานประชาสัมพันธ�จะต̂องพยายามทราบให^ได̂ว�าบุคคลท่ีเป�นกลุ�มเปuาหมาย
ท่ีแท̂จริงขององค�กรเป�นใคร ซ่ึงนักประชาสัมพันธ�สามารถจะดูได̂จากการต้ังค�าโปรไฟล� (Profiles) 
ของบุคคลดังกล�าวท่ีได̂กําหนดไว^ท่ีเว็บเครือข�ายท่ีบุคคลเหล�านั้นใช^บริการ 
   ๔) ข̂อมูลท่ีนําเสนอผ�าน Social Network ช�วยผู^บริโภคในการหาข̂อมูล วางแผน 
และแบ�งปfนข̂อมูลเก่ียวกับสินค̂า หรือองค�กรเพ่ือเป�นประโยชน�ในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค̂า ดังนั้น
นักประชาสัมพันธ�ควรจะให^ความสําคัญกับข̂อมูลเก่ียวกับสินค̂า หรือองค�กรท่ีผู^บริโภคต̂องการ และ
นําเสนอผ�าน Social Network เพ่ือให^ผู^บริโภคประกอบการตัดสินใจซ้ือสินค̂าได̂อย�างรวดเร็วยิ่งข้ึน 
   ๕) องค�กรสามารถใช^ Social Network เป�นเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือสื่อสาร
ไปยังพนักงาน ลูกค̂า กลุ�มผู^ท่ีคาดว�าจะซ้ือ สื่อมวลชน ผู^เขียนบล็อก และกลุ�มผู^เก่ียวข̂องอ่ืน ๆ ด̂วย
ค�าใช^จ�ายท่ีไม�แพง 
   ๖) การประชาสัมพันธ�ผ�าน Social Network ทําให^องค�กรเป�นบุคคลแรกท่ีจะทราบ
ความคิดเห็นของลูกค̂า (Comment) เรื่องท่ีลูกค̂าวิตกกังวล (Concern) และความต̂องการท่ีแท̂จริง
ของลูกค̂า (Insight) ว�าอะไรเป�นสิ่งท่ีมีอิทธิพลต�อความคิดและการตัดสินใจของลูกค̂า ดังนั้นในการ
ประชาสัมพันธ�ผ�าน Social Network องค�กรจะต̂องให^ลูกค̂าหรือกลุ�มผู^เก่ียวข̂องกับองค�กรได̂มีโอกาส
แสดงความคิดเห็น และสื่อสารแบบมีปฏิสัมพันธ�กับองค�กรได̂ 
   ๗) การประชาสัมพันธ�ผ�าน Social Network จะช�วยให^องค�กรสามารถเก็บข̂อมูล
ทางการตลาดท่ีจะเป�นโอกาสในการเพ่ิมการเข̂าถึงเนื้อหาสาระของตราสินค̂า (Brand Message) 
ให^กับกลุ�มเปuาหมาย 
   ๘) รูปแบบของการประชาสัมพันธ�ผ�าน Social Network ขององค�กรแต�ละองค�กร
อาจจะแตกต�างกันออกไปตามวัตถุประสงค�ขององค�กร บางองค�กรอาจจะเพ่ิงเริ่มให^ความสําคัญและ
เริ่มใช^ Social Network ในขณะท่ีบางองค�กรอาจจะใช^ Social Network เพ่ือแบ�งปfนข̂อมูลระหว�าง
องค�กรกับลูกค̂า หรือบางองค�การอาจจะใช^ Social Network เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลทางการตลาด หรือ
การสร^างกระแสทางการตลาดหรือการตลาดแบบปากต�อปาก 
   ๙) การประชาสัมพันธ�ผ�าน Social Network สามารถนํามาใช^บริหารจัดการข̂อมูล
ความรู^ต�างๆ ให^กับองค�กรได̂ เช�น บล็อกมีประโยชน�ในท้ังสองทางคือท้ังผู^อ�าน และผู^เขียน เพราะเป�น
ช�องทางให^ผู^อ�านสามารถหาข̂อมูลต�างๆ ได̂ง�าย โดยองค�กรสามารถใช^เป�นแหล�งความรู^ (Knowledge 
Base) ภายในองค�กรต�างๆ ได̂ 

                                           
 ๓๖Rob Cross and Robert J. Thomas, Driving Results through Social Network: How 
Top Organizations Leverage Networks for Performance and Growth, USA: John Wiley & Sons, 
Inc. (New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2009), p. 173. 



 

  อย�างไรก็ตามสื่อใหม� (New Media) มีบทบาทสําคัญต�อองค�การ ในการถ�ายทอดข̂อมูล
ข�าวสาร การมอบหมายงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน และช�วยเสริมสร^างความสัมพันธ�อันดี
ระหว�างบุคลากรในองค�การ ท้ังนี้การสื่อสารด̂วยสื่อใหม�พบได̂ในการสื่อสารภายในองค�การทุกรูปแบบ 
อาทิ การสื่อสารจากบนลงล�าง การสื่อสารจากล�างข้ึนบน การสื่อสารในแนวนอน และการสื่อสารต�าง
ระดับ นอกจากนี้สื่อใหม�ยังถูกนํามาใช^ในการสื่อสารไปยังบุคคลภายนอกองค�การ โดยเฉพาะอย�างยิ่ง
ในกลุ�มผู^บริโภค ด̂วยการเผยแพร�ข̂อมูลขององค�การผ�านสื่อใหม�หลากหลายรูปแบบการเลือกสื่อท่ีใช^
ในการประชาสัมพันธ�จะต̂องเหมาะสมกับวัตถุประสงค�ของผู^ส�งสารหรือวัตถุประสงค�ของการ
ประชาสัมพันธ� และเหมาะสมกับเนื้อหาของสารท่ีจะส�งในแต�ครั้งนั้นๆ 
  ๔) กระบวนการประเมินผล การประเมินการเตรียมงาน การปฏิบัติงานตามแผน และผล
จากการปฏิบัติงานตามโครงการข̂อมูลท่ีได̂จากการประเมินปฏิกิริยาตอบกลับระหว�างการปฏิบัติงาน
ตามแผนนั้นอาจส�งผลให^ต̂องมีการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานเพ่ือให^เกิดความเหมาะสมและเพ่ือให^
บรรลุผลตามวัตถุประสงค�ท่ีกําหนด ดังนั้นการประเมินผลจึงเป�นเครื่องมือซ่ึงช�วยให^องค�การทราบ
ความเคลื่อนไหวและความก̂าวหน^าปfญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามแผน ตลอดจน
ความสําเร็จหรือความล^มเหลวในการปฏิบัติงาน๓๗  
  การประเมินผลการประชาสัมพันธ�สามารถจําแนกได̂เป�น ๒ ประเภท คือ 
   ๔.๑) การประเมินความก̂าวหน^าของแผนระหว�างท่ีกําลังดําเนินงานหรือปฏิบัติตาม
แผนข̂อมูลท่ีจะได̂ใช^ในการปรับปรุงแผน หรือการดําเนินการครั้งต�อไปก�อนท่ีจะสิ้นสุดแผนหรือ
โครงการนั้นๆ 
   ๔.๒) การประเมินผลสรุปของงาน เพ่ือตัดสินคุณค�าของโครงการท้ังหมดเม่ือโครงการนั้น
ได̂เสร็จสิ้นลงแล^ว ข̂อมูลท่ีได̂นี้จะช�วยให^ผู^ท่ีวางแผนงานหรือผู^บริหารทราบประสิทธิภาพของโครงการ
โดยส�วนรวมท้ังหมด 
  นอกจากนี้การประเมินผลการประชาสัมพันธ�สามารถใช^วิธีการประเมินแบบ ๒ ระยะ คือ 
การประเมินผลการปฏิบัติการ และการประเมินผลหลังจากปฏิบัติโครงการเสร็จแล^ว การประเมินผล
การประชาสัมพันธ�จะมีขอบข�ายการประเมินผลในหัวข̂อต�างๆ ดังนี้ 
   ๑) ปริมาณผู^รับสาร 
  ๒) เนื้อหาของสาร 
  ๓) หน�วยงานประชาสัมพันธ� 
  ๔) การวัดผลเก่ียวกับผู^ร�วมงานหรืองบประมาณ 
  ๕) การควบคุม 
  อย�างไรก็ตามการประเมินผลจะต̂องมีการกระทําเป�นลําดับข้ันตอนตามลําดับก�อนหลัง 
เพ่ือให^ได̂ข̂อมูลท่ีมีความน�าเชื่อถือ และสามารถไปใช^ในการประชาสัมพันธ�ในด̂านต�างๆ ไม�เฉพาะต�อ
การวางแผนการประชาสัมพันธ�เท�านั้น ข̂อมูลท่ีได̂จากการประเมินผลสามารถนําไปใช^ในการกําหนด
นโยบายการประชาสัมพันธ�ได̂อีกทางหนึ่ง 

                                           
 ๓๗Cutlip, S.M., Center A.H. & Boom G.M., Effective Public Relations, (New Jersy: 
Prentice-Hall, 2006), p. 282. 



 

 สรุป กระบวนการดําเนินงานประชาสัมพันธ�ประกอบด̂วยกิจกรรมหลัก ๔ กิจกรรมหลัก 
ได̂แก� กระบวนการวิจัยรับฟfงความคิดเห็น กระบวนการวางแผน กระบวนการสื่อสาร กระบวนการ
ประเมินผล  
 
ตารางท่ี ๒.๒ สรุปสาระสําคัญของกระบวนการดําเนินงานประชาสัมพันธ� 
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ด̂านการประชาสัมพันธ�เป�นไปอย�างเหมาะสมกับปfญหาท่ี
องค�การเผชิญอยู� ข̂อมูลสําคัญๆ ท่ีจําเป�นต̂องรวบรวม 

Cutlip, S.M., Center A.H. & Boom 
G.M. 

กระบวนการวางแผน กิจกรรมนี้ดําเนินการต�อเนื่องจาก
กิจกรรมการวิจัยเพ่ือรวบรวมข̂อมูล เนื่องจากข̂อมูลท่ีได̂
นั้นคือพ้ืนฐานในการตัดสินใจเก่ียวกับกลุ�มประชาชน
เปuาหมาย การกําหนดวัตถุประสงค� กิจกรรม ตลอดจน
กลยุทธ� กลวิธี และเปuาหมายในการสื่อสาร นอกจากนั้น
ยังเป�นพ้ืนฐานในการกําหนดนโยบายและโครงการต�างๆ 
ขององค�การด̂วยเช�นกัน 



 

ตารางท่ี ๒.๒ สรุปสาระสําคัญของกระบวนการดําเนินงานประชาสัมพันธ� (ต�อ) 
นักวิชาการหรือแหล�งข4อมูล แนวคิดหลัก 
วิมลพรรณ อาภาเวท การวางแผนในการประชาสัมพันธ�ของสถาบันหรือ

องค�การนั้นอาจมีความแตกต�างกันในรายละเอียด
ปลีกย�อย อย�างไรก็ตามโดยหลักการและข้ันตอนการวาง
แผนการประชาสัมพันธ�นั้นประกอบด̂วย ๗ ข้ันตอน ซ่ึง
สามารถสรุปได̂ดังนี้ ๑) การศึกษาสภาพการณ�และสภาพ
ปfญหา ๒) กําหนดวัตถุประสงค�ของแผนการประชาสัมพันธ� 
๓) กําหนดกลุ�มประชาชนเปuาหมาย ๔) กําหนดวิธีการ
สื่อสารในแผนประชาสัมพันธ� ๕) การกําหนดระยะเวลา 
๖) การกําหนดงบประมาณ ๗) การประเมินผล 

ปดิวรัดา ปาลกะวงศ� ณ อยุธยา สื่อท่ีใช^ในกิจกรรมเพ่ือการประชาสัมพันธ�คือสื่อบุคคล 
ซ่ึงเป�นสื่อท่ีมนุษย�ใช^สําหรับการติดต�อสื่อสารระหว�าง
บุคคลซ่ึงอยู�ห�างไกลกัน จนไม�อาจจะติดต�อกันโดยไม�ผ�าน
สื่อได̂ เป�นสื่อซ่ึงใช^เฉพาะบุคคลมีลักษณะเป�นส�วนตัวไม�
เก่ียวกับผู^อ่ืนท่ีไม�ได̂เก่ียวข̂องกับการสื่อสารในขณะนั้นๆ  

ธนกฤต วันต�ะเมล� สื่อหนังสือพิมพ� มีลักษณะเด�นคือสามารถเข̂าถึงกลุ�ม
ผู^อ�านได̂จํานวนมาก ใส�เนื้อหารายละเอียดได̂มาก ต̂นทุน
ไม�แพงเม่ือเปรียบเทียบกับสื่อโทรทัศน� ผู^รับสารมีความ
ต้ังใจสามารถเลือกหน^าหรือเนื้อท่ีประชาสัมพันธ�ให^
เหมาะสมกับกลุ�มเปuาหมายได̂ 

เกศินี จุฑาวิจิตร สื่อเฉพาะกิจ หมายถึง สิ่งท่ีถูกผลิตข้ึนมาโดยมีเนื้อหา
สาระท่ีเฉพาะเจาะจง และมีจุดมุ�งหมายหลักอยู�ท่ีผู^รับ
สารเฉพาะกลุ�ม เช�น (๑) วารสาร (๒) จุลสาร (๓) 
จดหมายข�าว (๔) จดหมายถ̂อยแถลง (๕) แผ�นพับ (๖) 
แผ�นปลิวและใบแทรก (๗) ใบป�ดหรือโปสเตอร� (๘) ปuาย
กลางแจ^ง เป�นต̂น 

ณรงศักด์ิ ศรีทานันท� “สื่อใหม�” หมายความถึง อินเทอร�เน็ต เว็บไซต� 
มัลติมีเดีย เกมส�คอมพิวเตอร� ซีดีรอมและดีวีดี จึงไม�ได̂
หมายความถึงโทรทัศน� หรือสิ่งพิมพ�แบบเดิมๆ 

Deirdre Breakenridge การดําเนินงานประชาสัมพันธ�ผ�าน Social Media แต�
การประชาสัม พันธ�องค� กร และสิน ค̂าให^ประสบ
ความสําเร็จ นักประชาสัมพันธ�จะต̂องให^ความสําคัญท้ัง
การประชาสัมพันธ�แบบเดิม และการประชาสัมพันธ�ผ�าน 
Social Network อย�างสมดุลเพ่ือให^เข̂าถึงกลุ�มเปuา- 
หมายของสินค̂าและองค�กร 



 

ตารางท่ี ๒.๒ สรุปสาระสําคัญของกระบวนการดําเนินงานประชาสัมพันธ� (ต�อ) 

  
 ๓) ความสําคัญและภาระหน4าท่ีของการประชาสัมพันธ� 
 ๓.๑) ความสําคัญของการประชาสัมพันธ� 
  การประชาสัมพันธ�เป�นหัวใจสําคัญท่ีมีส�วนเอ้ืออํานวยให^เกิดการเข̂าใจกันและร�วมมือกัน
จากทุกๆ ฝ�าย เพราะมนุษย�ยากท่ีจะประสบความสําเร็จได̂จากการทํางานตามลําพังเพียงคนเดียว โดย
ปราศจากการยอมรับ ความเข̂าใจ และความสนับสนุนร�วมมือจากผู^อ่ืน๓๘ 
  การประชาสัมพันธ� เป�นกระบวนการสื่อสารขององค�การ หน�วยงานกับประชาชนหรือ
สังคม เพ่ือก�อให^เกิดการผสมผสานแนวทางความรู^สึก การสนับสนุน ความร�วมมือร�วมใจในการทํางาน
ระหว�างองค�การ หน�วยงานกับประชาชนท่ีเก่ียวข̂อง จึงถือได̂ว�าการประชาสัมพันธ�เป�นองค�ประกอบท่ี
สําคัญในการบริหารงานต�างๆ ในการพัฒนาประเทศ องค�การ หน�วยงาน และสังคมส�วนรวม ให^ได̂รับ
ความสําเร็จสมบูรณ� การใช^การประชาสัมพันธ�เข̂าไปช�วยให^การปฏิบัติงานแพร�หลายกว^างขวาง เป�น
การเพ่ิมศักยภาพในการเสริมสร^างสัมพันธภาพของบุคลากรภายในหน�วยงาน และสัมพันธภาพ
ระหว�างองค�การ หน�วยงานกับประชาชน ปfจจุบันนี้องค�การหรือหน�วยงานท้ังภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ
ภาคเอกชน ส�วนใหญ�ต�างเห็นความสําคัญของการมีหน�วยงานประชาสัมพันธ� เพราะเห็นว�าการ
ประชาสัมพันธ�นั้น เป�นวิถีทางท่ีจะบรรลุผลในสร^างความเข̂าใจอันดีกับประชาชน ซ่ึงความเข̂าใจอันดี
ของประชาชนนี้เป�นส�วนสําคัญต�อการดํารงอยู�และการขยายขอบเขตของงานองค�การ หน�วยงานทุก
ชนิด ดังนั้นผู^รับผิดชอบท่ีเก่ียวข̂องกับการประชาสัมพันธ�จึงมีบทบาทสําคัญยิ่งในการพิจารณา
ตัดสินใจเกือบทุกประการในนโยบายท่ัวๆ ไป ขององค�การ หน�วยงาน๓๙  

                                           
 ๓๘รวิวงศ� ศรีทองรุ�ง, การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการประชาสัมพันธ�, พิมพ�ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : 
คณะวิทยาการจัดการสถาบันราชภัฏเพชรบุรี, ๒๕๔๓), หน̂า ๒๗. 
 ๓๙เมธี คชาไพร, “การพัฒนาคอมพิวเตอร�มัลติมีเดียประชาสัมพันธ�งานบริการสื่อโสตทัศน� สํานักสื่อ
และเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”, สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๘), หน̂า ๒๙.  

นักวิชาการหรือแหล�งข4อมูล แนวคิดหลัก 
Rob Cross and Robert J. Thomas องค�กรท่ีจะใช^ Social Media ควรมีการอัพเดทข̂อมูล

ข�าวสาร และมีการโพสต�ข̂อความ รูปภาพ หรือความ
คิดเห็นอย�างสมํ่าเสมอ นอกจากนี้ควรมีการสื่อสารผ�าน 
Social Media ผสมผสานกันหลายรูปแบบ 

Cutlip, S.M., Center A.H. & Boom 
G.M. 

กระบวนการประเมินผล การประเมินการเตรียมงาน 
การปฏิบัติงานตามแผน และผลจากการปฏิบัติงานตาม
โครงการข̂อมูลท่ีได̂จากการประเมินปฏิกิริยาตอบกลับ
ระหว�างการปฏิบัติงานตามแผนนั้นอาจส�งผลให^ต̂องมี
การปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานเพ่ือให^เกิดความเหมาะสม
และเพ่ือให^บรรลุผลตามวัตถุประสงค�ท่ีกําหนด 



 

  งานประชาสัมพันธ�เป�นงานสื่อสัมพันธ�ท่ีมีความสําคัญ และเป�นงานท่ีมีขอบเขตกว^างขวาง 
มีระบบงานท่ีซับซ̂อนแต�งานประชาสัมพันธ�จะช�วยส�งเสริมลักษณะความเป�นผู^นําขององค�การและ
บุคคล ท้ังยังช�วยให^เกิดความเข̂าใจ ความร�วมมือท้ังจากพนักงานภายในและจากประชาชนภายนอก
ด̂วย นับว�างานประชาสัมพันธ�มีคุณค�าต�อสถาบันต�างๆ เป�นอย�างยิ่ง ซ่ึงพอจะสรุปความสําคัญของการ
ประชาสัมพันธ�ได̂เป�นข̂อๆ ดังนี้๔๐ 
   ๑) การประชาสัมพันธ�ช�วยส�งเสริมภาพลักษณ�และสร^างค�านิยมของหน�วยงานได̂ดี
ข้ึน หมายถึง การสร^างความรู^สึกประทับใจท่ีบุคคลหลายๆ กลุ�มมีต�อหน�วยงานนั้นๆ รวมท้ังลูกจ^าง 
ลูกค̂า ผู^บริโภค ชุมชน พ�อค̂าและรัฐบาล โดยการสร^างความสัมพันธ�อันดีกับกลุ�มชนเหล�านี้ เผยแพร�
ชี้แจงข�าวสารให^ประชาชนเห็นคุณความดีให^เกิดความเลื่อมใสและสร^างความผูกพันทางใจ เช�น การท่ี
หน�วยงานประสบความสําเร็จมีกําไรพอควร และแบ�งส�วนของกําไรให^กับพนักงานในรูปของเงินเดือน
ท่ีสูงพอควร ตลอดจนมีสวัสดิการต�างๆ ให^เหมาะสมตามอัตภาพ ขณะเดียวกันก็เป�นสมาชิกท่ีมีความ
รับผิดชอบต�อชุมชน เป�นเพ่ือนบ̂านท่ีดี มีนโยบายส�งเสริมพนักงานให^มีตําแหน�งและความรับผิดชอบ
สูง มีการฝ¦กอบรมและพัฒนาพนักงาน 
   ๒) การประชาสัมพันธ�ช�วยปuองกันรักษาชื่อเสียงของหน�วยงาน หมายถึง มีการ
พัฒนาปรับปรุงตัวเอง รวมท้ังสินค̂าและบริการต�างๆ ให^ตรงกับความต̂องการของประชาชนแล^ว
โอกาสท่ีประชาชนจะได̂รับความไม�สะดวก เกิดความเข̂าใจผิด หรือมองในแง�ร^ายซ่ึงจะเป�นผลในการ
นําไปวิพากษ�วิจารณ�ให^เกิดเสียชื่อเสียงย�อมไม�มี หรือมีน^อยมากเพราะเราได̂ตรวจสอบความคิดเห็น
ทัศนคติของประชาชนและทําการปรับปรุงอยู�เสมอ 
   ๓) การประชาสัมพันธ�ช�วยสร^างความเข̂าใจท่ีถูกต̂อง ทําให^เกิดความร�วมมือกับ
หน�วยงานและฝ�ายบริหาร เพราะการประชาสัมพันธ�เป�นการสร^างความเข̂าใจอันดีระหว�างฝ�ายบริหาร
กับบุคคลท่ีเก่ียวข̂อง ด̂วยการให^ข�าวสารข̂อเท็จจริงและความถูกต̂อง มิได̂เป�นการจูงใจหรือการ
โฆษณาชวนเชื่อด̂วยกลวาจา ย�อมทําให^เกิดความร�วมมือร�วมใจกับฝ�ายบริหารข้ึน 
   ๔) การประชาสัมพันธ�ช�วยการขายและการตลาด การประชาสัมพันธ�เป�นการปูพ้ืน
ค�านิยม ทัศนคติท่ีดีให^เกิดกับหน�วยงานเม่ือประชาชนมีค�านิยม ความรู^สึกท่ีดีแล^วก็มีใจพร^อมท่ีจะรับ
ฟfงข�าวสาร การโฆษณาสินค̂าหรือบริการต�างๆ ซ่ึงเป�นแรงกระตุ̂นให^เกิดความต̂องการอยากได̂และ
ตัดสินใจซ้ือในท่ีสุด ประชาสัมพันธ�ท่ีมีการตรวจสอบทัศนคติ ความคิดเห็น ค�านิยมของกลุ�มเปuาหมาย 
ยังช�วยให^ฝ�ายการตลาดวางแผนงาน ต้ังแต�ผลิตสินค̂า จัดจําหน�าย โฆษณาฯลฯ ได̂ถูกต̂องและมี
ประสิทธิภาพด̂วย 
 ๓.๒) ภาระหน^าท่ีของการประชาสัมพันธ� 
  จากการให^ความหมายของการประชาสัมพันธ�ผ�านนานาทรรศนะจากนักวิชาการ นัก
ประชาสัมพันธ� ผู^เชี่ยวชาญด̂านการประชาสัมพันธ� สถาบันและสมาคมวิชาชีพด̂านการประชาสัมพันธ� 
นอกจากจะสะท̂อนลักษณะสําคัญของการประชาสัมพันธ�ได̂แล^วยังสามารถสะท̂อนให^เห็นถึง

                                           
 ๔๐บุณยนุช ธรรมสอาด, คู�มือปฏิบัติงานประชาสัมพันธ� เร่ืองหลักการประชาสัมพันธ�, เอกสาร
เผยแพร� สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ, (มปท.), หน̂า ๘-๙. 



 

ภาระหน^าท่ีของการประชาสัมพันธ�ได̂เป�นอย�างดีอีกด̂วย ดังท่ีได̂อธิบายภาระหน^าท่ีของการ
ประชาสัมพันธ�ในภาพรวมโดยมีลักษณะสําคัญ ๓ ประการดังนี้๔๑ 
   ๑) การประชาสัมพันธ�เป�นหน^าท่ีเชิงการบริหาร (Management Function) 
ถึงแม̂ว�าจะมีการใช^การประชาสัมพันธ�สนับสนุนการขาย การตลาด แม̂กระท่ังการโฆษณาก็ตาม แต�
โดยท่ัวไปเป�นท่ียอมรับกันว�าการประชาสัมพันธ�ช�วยให^องค�การบรรลุเปuาหมาย อาทิ สามารถแข�งขัน
ภายใต̂สภาวะตลาดท่ีมีการแข�งขันสูงช�วยให^องค�การได̂ข̂อมูลเพ่ือใช^กําหนดทิศทางการดําเนินงานให^
สอดคล^องกับแนวทางความต̂องการของประชาชน อันนําไปสู�การกําหนดปรัชญา เปuาหมายและ
นโยบายขององค�การ ซ่ึงทําให^องค�การปรับตัวให^เข̂ากับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนและสามารถดํารงอยู�
ได̂ 
   ๒) การประชาสัมพันธ�คือการสื่อสาร (Communications) การสื่อสารเป�นความ
รับผิดชอบโดยตรงของผู^ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ� มีลักษณะเฉพาะ ๔ ประการ ประการแรก คือ 
ผู^ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ�ต̂องมีทักษะ (skill) ทางการสื่อสารในด̂านการพูด การเขียน การวิจัย 
กําหนดแผนงาน และประเมินการสื่อสารของตนได̂ ประการท่ีสอง คือ หน^าท่ี (task) การสื่อสารของ
นักประชาสัมพันธ�คือ การวางแผนกําหนดการสื่อสารในเชิงการโน^มน^าวใจเพ่ือจะมีอิทธิพลเหนือกลุ�ม
ประชาชนท่ีมีผลได̂ผลเสียกับองค�การ ประการท่ีสาม คือการสื่อสารท่ีนักประชาสัมพันธ�ใช^เป�นการ
สื่อสารในเชิงระบบ (system) เพ่ือสร^างความหวังดี (goodwill) ด̂วยการสร^างและธํารงไว^ซ่ึงการ
สื่อสารร�วมกัน (mutual) ระหว�างองค�การกับประชาชน และประการสุดท̂าย คือ การสื่อสารท่ี
คํานึงถึงการดําเนินงานของระบบ (system operation) กล�าวคือ ใช^การสื่อสารเพ่ือสร^างความสมดุล
ของระบบภายในองค�การ ซ่ึงก็คือ ระบบการสื่อสารกับพนักงานภายในองค�การและระบบภายนอก
องค�การอันเป�นระบบการสื่อสารขององค�การกับประชาชน 
   ๓) การประชาสัมพันธ�เป�นวิธีท่ีมีอิทธิพลต�อประชามติ (Means of Influencing 
Public Opinion) การมีอิทธิพลต�อประชามติของประชาชนถือเป�นภารกิจของการประชาสัมพันธ� 
การประชาสัมพันธ�มุ�งท่ีจะสร^างความสัมพันธ�กับสาธารณชน ซ่ึงการสร^างความสัมพันธ�ท่ีดีได̂จะต̂อง
คํานึงถึงความคิดเห็นและความต̂องการของประชาชน ดังนั้นจึงต̂องมีการตีความหรือสํารวจประชามติ
ของประชาชนเพ่ือนําไปสู�การกําหนดการดําเนินงานให^สอดคล^องกับประชามติ การดําเนินงานเช�นนี้
ถือเป�นการดําเนินงานท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบของการประชาสัมพันธ� ท่ีมีต�อสังคมโดยรวมนั่นเอง 
   จากภาระหน^าท่ีของการประชาสัมพันธ�ข̂างต̂นท่ีแสดงให^เห็นว�า การประชาสัมพันธ�
เป�นเรื่องของการใช^การสื่อสารระหว�างองค�การกับประชาชนตามทัศนะท่ีว�า การประชาสัมพันธ� คือ 
การบริหารการสื่อสารระหว�างองค�การและกลุ�มประชาชนต�างๆ โดยองค�การหมายถึง บริษัทขนาด
ใหญ� สมาคมผู^ประกอบวิชาชีพ สมาคมแรงงาน องค�การไม�แสวงหาผลกําไร กลุ�มประชาชนหมายถึง 
บุคคลกลุ�มต�างๆ ท่ีองค�การติดต�อ สื่อสารด̂วยโดยองค�การเป�นผู^กําหนดเองว�ากลุ�มใดคือกลุ�มประชาชน
ของตน ซ่ึงกลุ�มบุคคลประกอบด̂วยกลุ�มบุคคลท่ีอยู�ภายในองค�การ เช�น พนักงาน และกลุ�ม
บุคคลภายนอกองค�การ เช�น ลูกค̂า ส�วนการสื่อสารท่ีเกิดข้ึนระหว�างองค�การและกลุ�มประชาชนนั้น
เป�นไปในลักษณะการใช^กระบวนการสื่อสารท่ีมีรูปแบบหลากหลายกันไปโดยข้ึนอยู�กับเปuาหมายของ

                                           
 ๔๑Baskin, O., Aronoff, C., & Lattimore, D., Public Relation: the Profession and the 
Practice, (4thed.). (New York: McGraw-Hill, 1997), pp. 6-11. 



 

องค�การ วัตถุประสงค�ขององค�การ และบริบทท่ีเก่ียวข̂องซ่ึงสามารถกล�าวโดยสรุปได̂ว�าการปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ�นั้นต̂องอาศัยการสื่อสารทุกรูปแบบในการสื่อสารกับกลุ�มประชาชนเปuาหมาย เพ่ือสร^าง
ความสัมพันธ�ท่ีดีระหว�างกัน โดยการประชาสัมพันธ�ได̂รับการยอมรับอย�างยิ่งจากทุกๆ องค�การไม�ว�า
ในฐานะท่ีเป�นเครื่องมือการสื่อสารในการเผยแพร�เรื่องราว กิจกรรม ภาพลักษณ�ท่ีดีขององค�กรไปสู�
ประชาชนหรือเป�นเครื่องมือสําคัญของการบริหารจัดการในการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน รวมท้ังเป�นเครื่องมือสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือสร^างภาพลักษณ�สร^าง
มูลค�าเพ่ิมให^กับสินค̂าและบริการ ตลอดจนความจงรักภักดีต�อสินค̂า บริการ และตราสินค̂า หรือ
แม̂กระท่ังสร^างชื่อเสียงขององค�การในทางท่ีดี๔๒ 
 สรุป งานประชาสัมพันธ�เป�นงานสื่อสัมพันธ�ท่ีมีความสําคัญ และเป�นงานท่ีมีขอบเขต
กว^างขวาง มีระบบงานท่ีซับซ̂อนแต�งานประชาสัมพันธ�จะช�วยส�งเสริมลักษณะความเป�นผู^นําของ
องค�การและบุคคล ท้ังยังช�วยให^เกิดความเข̂าใจ ความร�วมมือท้ังจากพนักงานภายในและจาก
ประชาชนภายนอกด̂วย และภาระหน^าท่ีของการประชาสัมพันธ�ข̂างต̂นท่ีแสดงให^เห็นว�า การ
ประชาสัมพันธ�เป�นเรื่องของการใช^การสื่อสารระหว�างองค�การกับประชาชนตามทัศนะท่ีว�า การ
ประชาสัมพันธ� คือ การบริหารการสื่อสารระหว�างองค�การและกลุ�มประชาชนต�างๆ โดยองค�การ
หมายถึง บริษัทขนาดใหญ� สมาคมผู^ประกอบวิชาชีพ สมาคมแรงงาน องค�การไม�แสวงหาผลกําไร 
กลุ�มประชาชนหมายถึง บุคคลกลุ�มต�างๆ ท่ีองค�การติดต�อ สื่อสารด̂วยโดยองค�การเป�นผู^กําหนดเองว�า
กลุ�มใดคือกลุ�มประชาชนของตน ซ่ึงกลุ�มบุคคลประกอบด̂วยกลุ�มบุคคลท่ีอยู�ภายในองค�การ 
 
ตารางท่ี ๒.๓ สรุปสาระสําคัญของความสําคัญและภาระหน^าท่ีของการประชาสัมพันธ� 

 
 
 
 

                                           
 ๔๒Grunig, J. E., & Hunt, T. Managing Public Relations, (New York: Holt, Rinehart, & 
Winston, 1984), p. 26. 

นักวิชาการหรือแหล�งข4อมูล แนวคิดหลัก 
รวิวงศ� ศรีทองรุ�ง การประชาสัมพันธ�เป�นหัวใจสําคัญท่ีมีส�วนเอ้ืออํานวยให^

เกิดการเข̂าใจกันและร�วมมือกันจากทุกๆ ฝ�าย เพราะ
มนุษย�ยากท่ีจะประสบความสําเร็จได̂จากการทํางานตาม
ลําพังเพียงคนเดียว โดยปราศจากการยอมรับ ความ
เข̂าใจ และความสนับสนุนร�วมมือจากผู^อ่ืน 

เมธี คชาไพร การประชาสัมพันธ� เป�นกระบวนการสื่อสารขององค�การ 
หน�วยงานกับประชาชนหรือสังคม เพ่ือก�อให^เกิดการ
ผสมผสานแนวทางความรู^สึก การสนับสนุน ความร�วมมือ
ร�วมใจในการทํางานระหว�างองค�การ หน�วยงานกับ
ประชาชนท่ีเก่ียวข̂อง 



 

ตารางท่ี ๒.๓ สรุปสาระสําคัญของความสําคัญและภาระหน^าท่ีของการประชาสัมพันธ� (ต�อ) 

 
 ๔) แนวคิดเก่ียวกับการประชาสัมพันธ�เชิงรุก (Proactive Public Relation) 
  ๔.๑) ความหมายของการประชาสัมพันธ�เชิงรุก 
  การประชาสัมพันธ�เชิงรุก (Pro-Active Public Relation) หมายถึง การประชาสัมพันธ�ท่ี
มีการชี้แจงและให^ความรู^ ความเข̂าใจกับกลุ�มเปuาหมายโดยตรง โดยมีการวางแผนไว^ล�วงหน^าก�อนท่ีจะ
มีกิจกรรมหรือเหตุการณ�ใด เพ่ือให^เกิดความยอมรับและความร�วมมือ๔๓ 

                                           
 ๔๓ธีระพงษ� โสดาศร, การประชาสัมพันธ�เชิงรุก (Pro-active PR), [ออนไลน�], แหล�งข̂อมูล : 
https://www.stou.ac.th/offices/rdec/chan/main/Doc/Km/2556/Reference/STOU- CB7.2-4(1).pdf. [๒ 
กุมภาพันธ� ๒๕๖๓]. 

นักวิชาการหรือแหล�งข4อมูล แนวคิดหลัก 
บุณยนุช ธรรมสอาด งานประชาสัมพันธ�เป�นงานสื่อสัมพันธ�ท่ีมีความสําคัญ 

และเป�นงานท่ีมีขอบเขตกว^างขวาง มีระบบงานท่ีซับซ̂อน
แต�งานประชาสัมพันธ�จะช�วยส�งเสริมลักษณะความเป�น
ผู^นําขององค�การและบุคคล ท้ังยังช�วยให^เกิดความเข̂าใจ 
ความร�วมมือท้ังจากพนักงานภายในและจากประชาชน
ภายนอกด̂วย นับว�างานประชาสัมพันธ�มี คุณค�าต�อ
สถาบันต�างๆ เป�นอย�างยิ่ง 

Baskin, O., Aronoff, C., & 
Lattimore, D. 

การประชาสัมพันธ�ผ�านนานาทรรศนะจากนักวิชาการ 
นักประชาสัมพันธ� ผู^เชี่ยวชาญด̂านการประชาสัมพันธ� 
สถาบันและสมาคมวิชาชีพด̂านการประชาสัมพันธ� 
น อ ก จ า ก จ ะ ส ะ ท̂ อ น ลั ก ษ ณ ะ สํ า คั ญ ข อ ง ก า ร
ประชาสัมพันธ�ได̂แล^วยังสามารถสะท̂อนให^เห็นถึง
ภาระหน^าท่ีของการประชาสัมพันธ�ได̂เป�นอย�างดีอีกด̂วย 

Grunig, J. E., & Hunt, T. ภาระหน^าท่ีของการประชาสัมพันธ�ข̂างต̂นท่ีแสดงให^เห็น
ว�า การประชาสัมพันธ�เป�นเรื่องของการใช^การสื่อสาร
ระหว�างองค�การกับประชาชนตามทัศนะท่ีว�า การ
ประชาสัมพันธ� คือ การบริหารการสื่อสารระหว�าง
องค�การและกลุ�มประชาชนต�างๆ โดยองค�การหมายถึง 
บริษัทขนาดใหญ� สมาคมผู^ประกอบวิชาชีพ สมาคม
แรงงาน องค�การไม�แสวงหาผลกําไร กลุ�มประชาชน
หมายถึง บุคคลกลุ�มต�างๆ ท่ีองค�การติดต�อ สื่อสารด̂วย
โดยองค�การเป�นผู^กําหนดเองว�ากลุ�มใดคือกลุ�มประชาชน
ของตน ซ่ึงกลุ�มบุคคลประกอบด̂วยกลุ�มบุคคลท่ีอยู�
ภายในองค�การ 



 

  การประชาสัมพันธ�เชิงรุก Aggressive Public Relation (APR) เป�นการมุ�งสร^างโอกาส
ทางการให^ข̂อมูลข�าวสารเพ่ือสร^างชื่อเสียงและภาพลักษณ�ขององค�กร๔๔ 
  สรุปในภาพรวมของการประชาสัมพันธ�เชิงรุก หมายถึง การประชาสัมพันธ�ท่ีมีการชี้แจง
และให^ความรู^ ความเข̂าใจกับกลุ�มเปuาหมายโดยตรง โดยมีการวางแผนไว^ล�วงหน^าก�อนท่ีจะมีกิจกรรม
หรือเหตุการณ�ใด เพ่ือให^กลุ�มเปuาหมายเกิดการรับรู^ล�วงหน^า เกิดการยอมรับและความร�วมมือกับ
องค�กร 
  ภาวการณ�ในปfจจุบัน การประชาสัมพันธ�เชิงรุกมีความจําเป�นอย�างมาก โดยประโยชน�ของ
การประชาสัมพันธ�เชิงรุก สามารถแบ�งออกได̂เป�น 
   ๑) ทําให^เกิดความไว^วางใจ เชื่อถือและศรัทธาในกิจกรรมและองค�กรมากข้ึน 
   ๒) ช�วยสร^างทัศนคติในเชิงบวกอันเป�นผลประโยชน�ต�อการดําเนินการ 
   ๓) ช�วยเสริมสร^างภาพลักษณ�ท่ีดีและขจัดความรู^สึกเชิงลบให^กับกิจการและองค�กร 
   ๔) ช�วยให^การประชาสัมพันธ�มีประสิทธิการเข̂าถึงกลุ�มเปuาหมายลดการสูญเปล�าและ
ความสับสน 
   ๕) สามารถสร^างการรับรู^และมีอิทธิพลเหนือความคิดของกลุ�มเปuาหมายโดยอาศัย
จุดยืน และบุคลิกภาพขององค�กรเป�นหลักในการสื่อสารเนื้อหาไปยังกลุ�มเปuาหมาย๔๕  
  นอกจากนี้ การประชาสัมพันธ�เชิงรุกจําเป�นต̂องมีการกําหนดยุทธศาสตร�และกลยุทธ�ใน
การดําเนินการประชาสัมพันธ�เชิงรุกท่ีเหมาะสมดังนี้๔๖ 
  ยุทธศาสตร�การประชาสัมพันธ�เชิงรุก ประกอบด̂วยยุทธศาสตร�ท่ีสําคัญ ๔ ประการ คือ 
   ๑) ยุทธศาสตร�การเผยแพร�ข�าวสาร ประกอบด̂วย 
  ๑.๑ มีการวางแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ� 
  ๑.๒ เน^นความชัดเจนของการกําหนดวิธีการต�างๆ 
  ๑.๓ ดําเนินยุทธวิธีตามแผนให^ครบถ̂วน 
   ๒) ยุทธศาสตร�การชักจูงใจ ประกอบด̂วย 
   ๒.๑ การกําหนดแผน หรือวิธีการท่ีจะจูงใจประชาชนกลุ�มเปuาหมายให^เห็นพ̂อง
กับเนื้อหาท่ีนําไปประชาสัมพันธ�อย�างเป�นข้ันตอน 
   ๒.๒ นําข�าวสารให^ถึงผู^รับสารกลุ�มเปuาหมายโดยตรงแบบเผชิญหน^า (Face to 
Face) 
   ๓) ยุทธศาสตร�การจัดองค�การ เป�นการกําหนดตัวบุคคลทํางาน โดยต̂องใช^บุคลากร
ท่ีมีคุณสมบัติดังนี้ 
  ๓.๑ เป�นนักประชาสัมพันธ�ท่ีแท̂จริง เป�นผู^ชํานาญในวิชาชีพการประชาสัมพันธ� 
  ๓.๒ มีภูมิปfญญา 
                                           
 ๔๔ธีรพันธ� โล�ทองคํา, “การประชาสัมพันธ�เชิงการตลาด คอลัมน�คลื่นความคิด”, มติชนรายวัน, (วันท่ี 
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙), ป�ท่ี ๒๙ ฉบับท่ี ๑๐๓๖๓.  
 ๔๕ธีรพันธ� โล�ทองคํา, “การประชาสัมพันธ�เชิงการตลาด คอลัมน�คลื่นความคิด”, มติชนรายวัน, (วันท่ี 
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙), ป�ท่ี ๒๙ ฉบับท่ี ๑๐๓๖๓. 
 ๔๖สํานักประชาสัมพันธ�, การประชาสัมพันธ�เชิงรุกเพ่ือการประชาสัมพันธ�องค�กร, เอกสารเผยแพร�, 
(๒๕๖๐), หน̂า ๖-๗.  



 

  ๓.๓ มีความรับผิดชอบ 
  ๓.๔ มีความรอบรู^ในงานหลายสาขาวิชาชีพ 
  ๓.๕ มีความอดทน เสียสละ มานะ สู^งาน 
  ๓.๖ มีจรรยาบรรณ 
  ๓.๗ ไม�หวั่นต�อปfญหา 
   ๔) ยุทธศาสตร�การไตร�ตรอง เป�นการทบทวนและพิจารณาการดําเนินการ
ประชาสัมพันธ�ท่ีดําเนินไปแล^ว เพ่ือจะได̂ปรับแผนหรือแก̂ไขปfญหาให^สอดคล^องกับเหตุการณ�ท่ีกําลัง
เผชิญอยู�ได̂ทันท�วงที 
 ๔.๒) เทคนิคการกําหนดประเด็นเพ่ือจัดทําแผน/โครงการประชาสัมพันธ�เชิงรุก 
  การกําหนดประเด็นเพ่ือจัดทําแผน/โครงการถืออีกภารกิจหนึ่งท่ีสําคัญต�องานด̂าน
ประชาสัมพันธ� สืบเนื่องจากการวิเคราะห� SWOT เพ่ือรู^เขารู^เราเก่ียวกับองค�กรและผู^มีส�วนได̂ส�วนเสีย
แล^ว ยังต̂องนําสภาพการณ�ทางสังคมในแง�มุมต�างๆ มาใช^ในการพิจารณา เพ่ือหาแนวทางการ
ประชาสัมพันธ�เชิงรุกท่ีได̂ผลต�อสถานการณ�หรือนโยบายท่ีวางไว^ โดยนักประชาสัมพันธ�สามารถนํา
ข̂อมูลท่ีได̂จากการวิเคราะห�ดังกล�าว มาตรวจสอบและเพ่ือกําหนดทิศทางของการประชาสัมพันธ�ใน
รูปแบบของประเด็นแผน/โครงการโดยอาศัยหลักการออกแบบประเด็นแผน/โครงการ ๕ ประการ 
คือ๔๗  
   ๑) การกําหนดเปuาหมาย (Goal) ของประเด็น ซ่ึงเป�นการปfกธงว�าจะมีทิศทางและ
วัตถุประสงค�ในการประชาสัมพันธ�ครั้งนี้ไปในแบบใด โดยประเด็นท่ีจะต้ังข้ึนอาจต̂องอาศัยข̂อมูล
แวดล^อมต�างๆ มาช�วยคิดและยังต̂องคํานึงถึงโครงสร^างองค�กร นโยบายองค�กร วัฒนธรรมองค�กร
ประเภทสินค̂า และบริหารงบประมาณ ฯลฯ ว�ามีความสอดคล^องมากน^อยเพียงใด ดังนั้นเปuาหมายจะ
เป�นตัวกําหนดประเด็น และประเด็นจะเป�นตัวกําหนดรูปแบบและวิธีการต�อไปตามลําดับ โดยท้ังหมด
ท่ีกล�าวมานี้จะต̂องเป�นสายธารเดียวกัน เพราะทุกๆ กิจกรรมการประชาสัมพันธ�ท่ีเกิดข้ึนต̂องเป�นไปใน
เสียงเดียวกัน (One Voice) เพ่ือตอบสนองเปuาหมายท่ีตั้งไว^ 
   ๒) ท่ีปรึกษาโครงการ (Coach) ในการดําเนินโครงการไม�ว�าจะเป�นโครงการเล็กใหญ�
ปfจจัยแห�งความสําเร็จท่ีขาดไม�ได̂คือ การมีท่ีปรึกษาคอยให^คําแนะนําและช�วยคิดวางแผนกลยุทธ�โดย
เฉพาะงานประชาสัมพันธ� ซ่ึงเป�นงานท่ีต̂องสื่อสารกับคนจํานวนมากการมีท่ีปรึกษาท่ีมีประสบการณ�
จะช�วยให^หลีกเลี่ยงอุปสรรคปfญหาต�างๆ ได̂มากข้ึน ท่ีปรึกษาในท่ีนี้ไม�ได̂หมายถึง ผู^มีตําแหน�งใหญ�โต
นั่งเพียงอย�างเดียว แต�ท่ีปรึกษาควรจะเป�นผู^รู^จริงในสถานการณ�ท่ีงานประชาสัมพันธ�กําลังจะเข̂าไปยุ�ง
เก่ียว ดังนั้น ท่ีปรึกษาอาจมีหลายคนหลายแง�มุมก็ได̂ และท่ีสําคัญคือท่ีปรึกษาท่ีจะต̂องไม�ทําให^องค�กร
เปลี่ยนเปuาหมาย แต�ท่ีปรึกษาจะต̂องช�วยคิดวางแผนกลยุทธ�เพ่ือตอบเปuาหมายในการประชาสัมพันธ� 
   ๓) กลยุทธ� (Strategy) คือการตัดสินใจวางแผนอย�างมีระบบมีทิศทางมีกระบวนการ
ทํางานท่ีชัดเจน มีความสอดคล^องกับสภาพแวดล^อม เพ่ือให^องค�กรสามารถดํารงอยู�ได̂ในอนาคตโดย
อาศัยการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจของทุกฝ�าย กลยุทธ�จึงเป�นสิ่งท่ีหน�วยงานจะดําเนินการเพ่ือให^

                                           
 ๔๗จอห�นนพดล วศินสุนทร, เทคนิคการประชาสัมพันธ�เชิงรุกและการประชาสัมพันธ�ในภาวะวิกฤต, 
[ออนไลน�], แหล�งข̂อมูล : http://johnnopadon.blogspot.com/2015/ 10/blogpost_18.html [๒ กุมภาพันธ� 
๒๕๖๓].  



 

บรรลุเปuาประสงค� โดยกลยุทธ�นี้จะกําหนดข้ึนจากการพิจารณาปfจจัยแห�งความสําเร็จ (Critical 
Success Factors) เป�นสําคัญ กล�าวคือ ต̂องพิจารณาว�าในการท่ีจะทําให^บรรลุเปuาประสงค�ข̂อหนึ่งๆ 
นั้นได̂จําเป�นต̂องมีปfจจัยใดบ̂างท่ีมีผลต�อความสําเร็จ และจําเป�นต̂องทําอย�างไร จึงจะไปสู�จุดนั้นได̂ 
   ๔) การกําหนดแผนงาน (Plan) คือ การวางแผนท่ีมีการพิจารณาและกําหนด
แนวทางปฏิบัติงานให^บรรลุเปuาหมายท่ีต̂องการ เปรียบเสมือนเป�นสะพานเชื่อมโยงระหว�างปfจจุบัน
และอนาคต เป�นการคาดการณ�สิ่งท่ียังไม�เกิดข้ึน ฉะนั้นการวางแผนงานด̂านประชาสัมพันธ�จึงต̂อง
กําหนดแนวทางปฏิบัติงานมีรากฐานการตัดสินใจตามเปuาหมายวัตถุประสงค� กลยุทธ� ท่ีวางเอาไว^ และ
ต̂องคาดคะเนถึงจุดเสี่ยงอย�างใช^ดุลพินิจ ดังนั้นการวางแผนจึงมีความเก่ียวข̂องกับการคาดการณ�   
ต�างๆ ในอนาคตและตัดสินใจแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด โดยผ�านกระบวนการคิดก�อนทํา ฉะนั้นการ
ประชาสัมพันธ�ท่ีได̂ผลจําเป�นต̂องอาศัยความพยายามท่ีเป�นระบบ (Systematic Attempt) ในการ
ตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด สําหรับการสื่อสารเพ่ือให^องค�การบรรลุผลท่ีตั้งไว^ 
   ๕) การสร^างเครือข�ายสัมพันธ� (Network) หมายถึง การเชื่อมโยงกลุ�มของคนหรือ
กลุ�มองค�กรท่ีสมัครใจ ท่ีจะแลกเปลี่ยนข�าวสารร�วมกัน หรือทํากิจกรรมร�วมกัน โดยมีการจัดระเบียบ
โครงสร^างของคนในเครือข�ายด̂วยความเป�นอิสระ เท�าเทียมกันภายใต̂พ้ืนฐานของความเคารพสิทธิ
เชื่อถือเอ้ืออาทรซ่ึงกันและกัน โดยอาจมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน�ระหว�างกัน ดังนั้น เหตุผลหลักท่ี
จะทําให^เครือข�ายเกิดข้ึนได̂โดยสมัครใจก็คือ แต�ละฝ�ายมองเห็นประโยชน�ท่ีตนจะได̂รับจากการเข̂า
ร�วมเครือข�าย ซ่ึงจะนําไปสู�ความเต็มใจท่ีจะประสานกันหรือเข̂าร�วมเป�นเครือข�าย หรือแนวคิดการรวม
พลัง (Synergy) เป�นการผนึกกําลังในลักษณะท่ีมากกว�า ๑+๑ = ๒ หมายความว�า การรวมพลังกัน
ทํางานนําไปสู�ผลลัพธ�ท่ีมีคุณค�าหรือเข̂มแข็งมากกว�าการท่ีแต�ละองค�กรจะทํางานโดยโดดเด่ียว และ
องค�กรเครือข�ายมีการแบ�งงานกันทํา (Division of Labor) จะนําไปสู�การพ่ึงพิงและข้ึนต�อกัน ดังนั้น
การพัฒนาเครือข�ายต̂องใช^เวลาในการบ�มเพาะความสัมพันธ� ความศรัทธา ตลอดจนการสร^างกรอบ
ทางความคิด เพ่ือให^เกิดการแลกเปลี่ยนข̂อมูลข�าวสาร และการแก̂ไขปfญหาร�วมกันอย�างสร^างสรรค�
รวมท้ังการดําเนินการร�วมกันระหว�างองค�กร 
  ๔.๓) เทคนิคการกําหนดกลยุทธ�ในการประชาสัมพันธ�เชิงรุก เทคนิคการกําหนดกลยุทธ�ใน
งานด̂านประชาสัมพันธ� ถูกยอมรับว�าเป�นส�วนผลักดันให^การสื่อสารองค�กรเกิดผลสําเร็จและมี
ประสิทธิภาพ ด̂วยการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจด̂านกลยุทธ�ของทุกฝ�าย ท้ังนี้ในการกําหนดกลยุทธ� 
ยังจําเป�นต̂องอาศัยปfจจัยแห�งความสําเร็จ (Critical Success Factors) มาเป�นแนวทางในการกําหนด
กลยุทธ�เชิงรูปธรรม โดยมีปfจจัยท่ีสําคัญดังต�อไปนี้๔๘  
   ๑) การสร^างความแตกต�างในองค�กร (Differentiation) คือ การสร^างความแตกต�าง
ให^เกิดข้ึนในองค�กรผ�านสิ่งต�างๆ ได̂แก� Product Service Personal Image ด̂วยนักประชาสัมพันธ�มี
หน^าท่ีนําเสนอข̂อมูลในทางบวกท่ีเป�นจุดแข็งหรือข̂อได̂เปรียบขององค�กร เพ่ือสร^างกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ�ท่ีมีเอกลักษณ�และโดดเด�นจนเป�นท่ีจดจําได̂ถึงสิ่งท่ีองค�กรนั้นๆ กําลังอธิบายหรือให^
ข̂อมูลเพ่ือสร^างความเข̂าใจอันดีต�อผู^มีส�วนได̂ส�วนเสีย 

                                           
 ๔๘พรพิทักษ� แม^นศิริ, อ̂างถึงใน จอห�นนพดล วศินสุนทร, การบูรณาการประชาสัมพันธ� ๔.๐, เอกสาร
ประกอบการบรรยาย, (กรุงเทพมหานคร : กรมประชาสัมพันธ�, มปท.), หน̂า ๘-๙.   



 

   ๒) การผสมผสานแนวคิดการสื่อสาร (Integrated Marketing Communication : IMC) 
คือ การผสมผสานแนวคิดการสื่อสารการตลาดทุกรูปแบบเพ่ือส�งเสริมการประชาสัมพันธ� ได̂แก� 
Promotions Mix และ Marketing Mix ท้ังนี้เพ่ือเป�นการบูรณาการสื่อให^เสนอข̂อมูลข�าวสารไปใน
ทิศทางเดียวกัน แต�ตอบสนองกลุ�มเปuาหมายได̂หลายกลุ�มอย�างมีประสิทธิภาพ 
   ๓) การประชาสัมพันธ�ท่ีสะท̂อนความเป�นจริง (No Free Media) คือ แนวคิดการ
ประชาสัมพันธ�ท่ีสะท̂อนถึงความเป�นจริงทางด̂านการประชาสัมพันธ�ในยุคทุนนิยมท่ีการให^บริการแบบ
ฟรี หรือข�าวประชาสัมพันธ�จะลดน^อยลง ดังนั้น องค�กรไม�ว�าจะเป�นเอกชนหรือส�วนราชการต̂องเข̂าใจ
ก�อนว�าการดําเนินงานด̂านการประชาสัมพันธ�นั้นต̂องมีค�าใช^จ�ายแน�นอน ถึงแม̂ว�าบางครั้งเราอาจจะ
ขอลงข�าวได̂ฟรี แต�ในความเป�นจริง คือ ของดีไม�มีท่ีไหนถูก ของถูกไม�มีท่ีไหนดี และของฟรีไม�มีในโลก 
   ๔) การทําตลาดเพ่ือสังคม (Social Marketing) คือ การทําตลาดเพ่ือสังคมท่ีมองว�า
การประชาสัมพันธ�เชิงรุกยังจะต̂องมีมุมมองในการให^ข̂อมูลข�าวสารท่ีเก่ียวข̂องกับการแก̂ปfญหาสังคม 
เพราะการนําแนวคิดการตลาดเพ่ือสังคมมาใช^ในการประชาสัมพันธ�เชิงรุกจะช�วยให^การสื่อสารและ
การทํากิจกรรมต�างๆ กับคนในสังคมทําได̂อย�างตรงเปuาหมาย ช�วยปลุกจิตสํานึกท่ีดี และเพ่ิมความยั้ง
คิดให^กับผู^มีส�วนได̂ส�วนเสียกับองค�กรได̂ในอีกมุมหนึ่งด̂วย ในปfจจุบันส�วนขององค�กรธุรกิจก็หันมาให^
ความสนใจในเรื่องความรับผิดชอบต�อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) กันมากข้ึน
เรื่อยๆ ซ่ึงการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคมก็มีอยู�หลายวิธี เช�น การดูแลแหล�งน้ํา การอนุรักษ�
สิ่งแวดล^อม การปลูกป�าและช�วยเหลือด̂านการศึกษาให^กับผู^ด^อยโอกาส เป�นต̂น 
   ๕) การใช^ความคิดสร^างสรรค� (Creativity) คือ การใช^ความคิดสร^างสรรค� ถือเป�นกล
ยุทธ�ท่ีมีความสําคัญในทุกภาคส�วนของการบริหารงานองค�กร โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ�เชิงรุกท่ี
เป�นประตูเป�ดทางสู�สาธารณชนท่ีมีหลากหลายความรู^สึกนึกคิด ความคิดสร^างสรรค�จึงเป�นกลยุทธ�ท่ีมี
บทบาทในการแก̂ไขวิกฤตให^เป�นโอกาส ดังนั้น การพัฒนาความคิดสร^างสรรค�ในงานประชาสัมพันธ� 
จึงควรเริ่มจากการระดมความคิดจากเวทีการจัดการความรู^และการมีส�วนร�วมของผู^มีส�วนได̂ส�วนเสีย
ในองค�กร  
   ๖) การตลาดสมัยใหม� (Marketing Mind) คือ การมีแนวความคิดด̂านการตลาด
สมัยใหม�ในงานประชาสัมพันธ� ถึงแม̂ว�าในบางองค�กรอาจจะมีข̂อจํากัดในการบริหารจัดการ ท้ังปfญหา
จากวัฒนธรรมองค�กร โครงสร^างองค�กร อย�างเช�น ส�วนราชการท่ีมองว�าการทําหน^าท่ีเป�นสิ่งท่ีต̂องทํา
ตามหน^าท่ี แต�หากใช^มุมมองทางการตลาดเข̂ามาใช^มากข้ึน ก็จะทําให^องค�กรเกิดทิศทางและ
วัฒนธรรมองค�กรใหม�ๆ ในการดําเนินการไปสู�การแข�งขัน เพ่ือสร^างความพึงพอใจต�อผู^มีส�วนได̂ส�วน
เสียกับทุกคนขององค�กร  
   ๗) การใช^เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม� (High Technology) คือ การใช^เทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม�ในงานด̂านการประชาสัมพันธ� สามารถสร^างจุดได̂เปรียบให^กับองค�กร เพราะการ
นําเทคโนโลยีการสื่อสารข̂อมูลมาใช^ในองค�กรจะเป�นการนําความรู^จากข̂อมูลข�าวสารท่ีได̂รับมาสร^าง
ทางเลือกในการตัดสินใจในการดําเนินงานต�างๆ ส�งผลให^องค�กรสามารถลดต̂นทุน ลดเวลาในการ
ติดต�อสื่อสารส�งเสริมให^เกิดการใช^งานทรัพยากรร�วมกัน ซ่ึงเหมาะกับสภาพขององค�กรท่ีในปfจจุบันท่ี
ต̂องการการแข�งขันท่ีค�อนข̂างสูงโดยเฉพาะงานท่ีต̂องอาศัยความรวดเร็วในการให^ข̂อมูลเพ่ือรายงาน 
หรืออธิบายชี้แจงปfญหา หรือข�าวสารท่ีเกิดข้ึนขององค�กรไปยังผู^เก่ียวข̂องได̂อย�างทันท�วงทีและตรง
กลุ�มเปuาหมาย 



 

   ๘) การมีฐานข̂อมูลท่ีทันสมัย (Data base) คือ การมีฐานข̂อมูลท่ีทันสมัยและ
คล�องตัวในการเรียกใช^ถือเป�นอีกกลยุทธ�ท่ีมีความสําคัญอย�างมากในงานด̂านประชาสัมพันธ�ท่ีองค�กร
จะต̂องมีศูนย�เก็บและบัญชาการข̂อมูลเพ่ือให^องค�กรสามารถดึงข̂อมูลข�าวสารจากแหล�งเดียวกัน ทําให^
เกิดความแม�นยําและรวดเร็ว อีกท้ังสามารถเก็บข̂อมูลไว^ใช^ในการจัดการความรู^ หรือใช^ข̂อมูลเพ่ือ
กําหนดทิศทางการบริหารงานการสื่อสารองค�กรในวาระต�างๆ ได̂อย�างมีประสิทธิภาพ 
   ๙) การมีฐานข̂อมูลท่ีทันสมัย (International PR) คือ กลยุทธ�การประชาสัมพันธ�ยึด
หลักความเป�นสากล เนื่องจากองค�กรท้ังภาครัฐและเอกชนในปfจจุบันล^วนตกอยู�ในฐานะสมาชิกของ
พลเมืองในระดับประเทศและระดับโลกท้ังสิ้น การดําเนินกิจกรรมใดๆ ขององค�กรย�อมถูกจับตามอง
จากสังคมท้ังสิ้น อีกท้ังยังมีข̂อกฎหมาย สนธิสัญญาหรือความเชื่อในแต�ละวัฒนธรรมประเพณีต�างๆ 
มากมาย ทําให^การดําเนินงานจําเป�นจะต̂องให^ความสําคัญกับหลักสากลท่ีข̂อมูลข�าวสารต̂องถูก
เผยแพร�ไปสู�ระดับสากล ไม�ว�าจะเป�นภาษา เนื้อหา ภาพต�างๆ ท่ีต^องคํานึงถึงผลสะท̂อนจากประชาคม
โลกด̂วยเช�น สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล^อม ศาสนา การเมืองต�างๆ เป�นต̂น 
   ๑๐) ถูกต̂องท้ังด̂านกฎหมายและจริยธรรม (Lobbying) คือ กลยุทธ�การประชาสัมพันธ�
ท่ีอาศัยสายสัมพันธ�ในทางท่ีถูกต̂องท้ังด̂านกฎหมายและจริยธรรม หรือหากมองในแง�มุมการสื่อสารจะ
อธิบายได̂ว�าการ Lobbying ดังกล�าว เป�นการสื่อสารเพ่ือสร^างความร�วมมือหรือลดความขัดแย^ง ด̂วย
วิธีการสื่อสารท่ีไม�เป�นทางการหรือใช^การสื่อสารระหว�างบุคคล เพ่ือสร^างฐานเครือข�ายในงานด̂านการ
ประชาสัมพันธ� ทําให^เกิดการเชื่อมโยงข̂อมูล การแลกเปลี่ยนข̂อมูล ท้ังนี้ยังสามารถสร^างความร�วมมือ 
และลดความขัดแย^งของผู^มีส�วนได̂ส�วนเสียขององค�กรได̂เป�นอย�างดีด^วย  
  จากแนวคิดเก่ียวกับการประชาสัมพันธ�เชิงรุกข̂างต̂น สํานักประชาสัมพันธ�ได̂นําหลักการ
ดังกล�าว มาปรับประยุกต�ใช^และบูรณาการงานให^เข̂ากับแนวทางการปฏิบัติงานของแต�ละกลุ�มงาน 
จากภารกิจหลักมาเสริมด̂วยเทคนิคและกลยุทธ�การประชาสัมพันธ�เชิงรุกผ�านสื่อสังคมออนไลน�ในทุก
ช�องทางให^มากข้ึน รวมถึงปรับเปลี่ยนวิธีการได̂มาซ่ึงข̂อมูลข�าวสารจากเดิมท่ีสืบค̂นตามแหล�งข̂อมูล
ต�างๆ หรือได̂รับการแจ^งข�าวสารจากกลุ�มงานท่ีเก่ียวข̂องมาเป�นการคาดการณ� สืบค̂น และวิเคราะห�
สถานการณ�หรือเหตุการณ�ต�างๆ ขององค�กรท่ีมีแนวโน^มว�าจะเกิดข้ึนล�วงหน^า จากนั้นนํามาสรุป
ใจความสําคัญ เรียบเรียง จัดทําข̂อมูลข�าวสารและนําเสนอในรูปแบบต�างๆ ตามแต�ละกลุ�มงานถนัด 
เพ่ือให^ประชาชนและสาธารณชนท่ัวไปได̂รับรู^ สนใจและติดตามข�าวสารขององค�กรอย�างต�อเนื่อง 
 สรุป การประชาสัมพันธ�เชิงรุก ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด̂วย การสร^างความแตกต�างใน
องค�กร การผสมผสานแนวคิดการสื่อสาร การประชาสัมพันธ�ท่ีสะท̂อนความเป�นจริง การทําตลาดเพ่ือ
สังคม การใช^ความคิดสร^างสรรค� การตลาดสมัยใหม� การใช^เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม� การมี
ฐานข̂อมูลท่ีทันสมัย ยึดหลักความเป�นสากล ถูกต̂องท้ังด̂านกฎหมายและจริยธรรม  
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางท่ี ๒.๔ สรุปสาระสําคัญของการประชาสัมพันธ�เชิงรุก (Proactive Public Relation)  

  
 ๒.๑.๒ ทฤษฎีการส่ือสาร 
 ๑) ความหมายของการส่ือสาร 

  การสื่อสาร คือ กระบวนการของการถ�ายทอดสาร (Message) จากบุคคลฝ�ายหนึ่งซ่ึง
เรียกว�า ผู^ส�งสาร (Source) ไปยังบุคคลอีกฝ�ายหนึ่งซ่ึงเรียกว�า ผู^รับสาร (Receiver) โดยผ�านสื่อ 
(Channel)๔๙  

 การติดต�อสื่อสาร คือ กระบวนการถ�ายทอดหรือแลกเปลี่ยนความคิด ข̂อมูล ข̂อเท็จจริง  
หรือความรู^สึกซ่ึงอาจเป�นรูปของคํา ตัวอักษร สัญลักษณ� เรียกว�าข�าวสาร บุคคลฝ�ายหนึ่งเรียกกว�า ผู^

                                           
๔๙ปรมะ สตะเวทิน, หลักนิเทศศาสตร�. (กรุงเทพมหานคร : รุ�งเรืองสารการพิมพ�, ๒๕๓๗), หน̂า ๗.   

นักวิชาการหรือแหล�งข4อมูล แนวคิดหลัก 
ธีระพงษ� โสดาศร การประชาสัมพันธ�เชิงรุก (Pro-Active Public 

Relation) หมายถึง การประชาสัมพันธ�ท่ีมีการชี้แจงและ
ให^ความรู^ ความเข̂าใจกับกลุ�มเปuาหมายโดยตรง โดยมี
การวางแผนไว^ ล� วงหน^ าก� อน ท่ีจะมี กิจกรรมหรือ
เหตุการณ�ใด เพ่ือให^เกิดความยอมรับและความร�วมมือ 

ธีรพันธ� โล�ทองคํา การประชาสัมพันธ�เชิงรุก Aggressive Public Relation 
(APR) เป�นการมุ�งสร^างโอกาสทางการให^ข̂อมูลข�าวสาร
เพ่ือสร^างชื่อเสียงและภาพลักษณ�ขององค�กร 

สํานักประชาสัมพันธ� ยุทธศาสตร�การประชาสัมพันธ�เชิงรุก ประกอบด̂วย
ยุทธศาสตร�ท่ีสําคัญ ๔ ประการ คือ ๑) ยุทธศาสตร�การ
เผยแพร�ข� าวสาร ๒) ยุทธศาสตร�การชักจู งใจ ๓) 
ยุทธศาสตร�การจัดองค�การ เป�นการกําหนดตัวบุคคล
ทํางาน ๔) ยุทธศาสตร�การไตร�ตรอง 

นพดล วศินสุนทร การประชาสัมพันธ�ในรูปแบบของประเด็นแผน/โครงการ 
๕ ประการ คือ ๑) การกําหนดเปuาหมาย (Goal) ของ
ประเด็น ๒) ท่ีปรึกษาโครงการ (Coach) ในการดําเนิน 
๓) กลยุทธ� (Strategy) คือการตัดสินใจวางแผนอย�างมี
ระบบมีทิศทางมีกระบวนการทํางานท่ีชัดเจน ๔) การ
กําหนดแผนงาน (Plan) คือ การวางแผนท่ีมีการ
พิจารณาและกําหนดแนวทางปฏิ บั ติงานให^บรรลุ
เปuาหมายท่ีต̂องการ ๕) การสร^างเครือข�ายสัมพันธ� 
(Network) หมายถึง การเชื่อมโยงกลุ�มของคนหรือกลุ�ม
องค�กรท่ีสมัครใจ ท่ีจะแลกเปลี่ยนข�าวสารร�วมกัน  



 

ส�งสาร ส�งไปยังบุคคลอีกฝ�ายหนึ่ง เรียกผู^รับสาร โดยผ�านสื่อต�างๆ เพ่ือให^บุคคลหรือกลุ�มบุคคลอ่ืนได̂
เข̂าใจความหมายตามเจตนาท่ีต^องการ และช�วยปuองกันความเข̂าใจผิดระหว�างกันและกันอีกด̂วย๕๐   

 การสื่อสาร คือ กระบวนการในการส�งผ�านหรือสื่อความหมายระหว�างบุคคล สังคมมนุษย�
เป�นสังคมท่ีสมาชิกสามารถใช^ความสามารถของตนสื่อความหมายให^ผู^อ่ืนเข̂าใจได̂ โดยแสดงออกในรูป
ของความต̂องการ ความปรารถนา ความรู^สึกนึกคิด ความรู^ และประสบการณ�ต�างๆ จากบุคคลหนึ่ง
ไปสู�อีกบุคคลหนึ่ง๕๑   

 กล�าวโดยสรุป การสื่อสาร คือ กระบวนการของการถ�ายทอดข̂อมูลข�าวสารจากผู^ส�งสารไป
ยังผู^รับสารโดยผ�านสื่อต�างๆ 
 ๒) ประโยชน�ของการส่ือสาร  

  นักวิชาการท�านหนึ่งอธิบายถึงการจัดการกระบวนการสื่อสารท่ีถูกต̂องย�อมก�อให^เกิด
ประโยชน�ท่ีหลากหลายตามมาคือ๕๒ 

   ๑. ความเข̂าใจในทฤษฎีการสื่อสารย�อมทําให^เกิดทักษะในการอธิบายปรากฏการณ�
ทางสังคมได̂อย�างลึกซ้ึง และมีความพร^อมต�อการอธิบายปรากฏการณ�สังคมในแง�มุมของการสื่อสารได̂
อย�างรวดเร็ว 

   ๒. ความรู^ในทฤษฎีการสื่อสารช�วยทําให^มีความรู^เท�าทันในการสื่อสาร กล�าวคือ รู^ว�า
ผู^สื่อสารคิดอย�างไร ทําไมสื่อจึงแพร�สารออกไปเช�นนั้น สื่อมีการตีกรอบตัวเองให^ตัวเองไปในทิศทาง
ไหน ประชาชนในฐานะผู^รับสารมีความสําคัญอย�างไรและความรับผิดชอบและจรรยาบรรณของสื่อ
ควรเป�นอย�างไร 

   ๓. ทฤษฎีการสื่อสารช�วยกําหนดกรอบในการวิจัยท้ังในวงกว^างและในเชิงลึก โดย
ปกติรายงานการวิจัยจําเป�นต̂องกําหนดทฤษฎีเพ่ือใช^เป�นกรอบในการศึกษาวิจัย ทฤษฎีสามารถช�วย
นักวิจัยในการกําหนดตัวแปรและความสัมพันธ�ตัวแปรตามวัตถุประสงค�ของการวิจัย การอาศัย
โครงข�ายตัวแปรทางทฤษฎีในวัตถุประสงค�จะช�วยทําให^ภาษาและความเข̂าใจในวัตถุประสงค�ถูกนําไป
ทดสอบได̂อย�างม่ันใจ 

  ๔. เนื้อหาของทฤษฏีการสื่อสารสามารถนําไปใช^เป�นแนวทางของชีวิต เพราะทฤษฎี
การสื่อสารช�วยทําให^บุคคลสามารถวิเคราะห�สภาพแวดล^อมรอบตัวทําให^ผู^ท่ีรู^ทฤษฎีการสื่อสาร
สามารถสร^างสรรค�ประสบการณ�ได̂ตามแนวทางในการวิเคราะห� นอกเหนือจากนั้นสามารถนําไปคาด
ทํานายผลพวงท่ีตามมาอีกด̂วย 

  ๕. ทฤษฎีการสื่อสารช�วยทําให^บุคคลพร^อมรับสถานการณ�ในทางการสื่อสาร เพราะ
ทฤษฎีการสื่อสารมีจํานวนมากสามารถนําไปใช^ในหลายสถานการณ� เม่ือบุคคลรับรู^ทฤษฎีการสื่อสาร
จึงทําให^บุคคลต่ืนตัวต�อสถานการณ�ใดๆ ทางการสื่อสารท่ีเข̂ามาหา 

                                           
๕๐ราตรี พัฒนรังสรรค�, พฤติกรรมมนุษย�กับการพัฒนาตน, (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาจิตวิทยา 

และการแนะแนว, คณะครุศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, ๒๕๔๒), หน̂า ๑๖๕. 
๕๑วิรัช ลภิรัตนกุล, การประชาสัมพันธ� , พิมพ�ครั้งท่ี ๑๐, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ�  

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน̂า ๑๕๙. 
๕๒สุรพงษ� โสธนะเสถียร, ทฤษฎีการสื่อสาร. (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�ระเบียงทอง, ๒๕๕๖), หน̂า 

๘๗. 



 

  ๖. ทฤษฎีการสื่อสารส�งเสริมมุมมองของศาสตร�สาขาอ่ืนๆ ท้ังนี้เพ่ือวิเคราะห�และ
สังเคราะห�ปรากฏการณ�ได̂ชัดเจนมากยิ่งข้ึน ท้ังนี้เนื่องจากการศึกษาวิจัยในปfจจุบันจําเป�นต̂องอาศัย
ความเป�นสหวิชาในการพิจารณาเปรียบเทียบปรากฏการณ�หนึ่งๆ เพ่ือให^การพิจารณานั้นมีความ
สมบูรณ�ท่ีสุดเท�าท่ีเป�นไปได̂ มุมมองการสื่อสารจึงอาจช�วยการมองสังคมควบคู�ไปกับทางรัฐศาสตร� 
เศรษฐศาสตร� ภาษาศาสตร� วารสารศาสตร� การบริหารจัดการ หรือแม̂กระท่ังวิทยาศาสตร� 
วิศวกรรมศาสตร� และวิทยาการสมัยใหม�อ่ืนๆ 

 กล�าวโดยสรุป ประโยชน�ของการสื่อสาร ช�วยให^เกิดความเข̂าใจในทฤษฎีการสื่อสาร ช�วย
ทําให^มีความรู^เท�าทันในการสื่อสาร ช�วยกําหนดกรอบในการวิจัยท้ังในวงกว^างและในเชิงลึก สามารถ
นําไปใช^เป�นแนวทางของชีวิต ช�วยให^บุคคลพร^อมรับสถานการณ�ในทางการสื่อสาร และการสื่อสาร
ส�งเสริมมุมมองของศาสตร�สาขาอ่ืนๆ 
  ๓) ประเภทของการส่ือสาร 

  การสื่อสารแบ�งตามจํานวนของผู^รับสาร ได̂ ๕ ประเภท ดังนี้๕๓ 
   ๑. การสื่อสารภายในตนเอง หมายถึง การท่ีบุคคล คิด ตัดสินใจ วิเคราะห�ปfญหา

แล^วสื่อสารจากความคิดผ�านไปเป�นการกระทํา 
  ๒. การสื่อสารระหว�างบุคคลเป�นการสื่อสารท่ีมีผู^รับสารต้ังแต�หนึ่งคนข้ึนไป เป�นการ

สื่อสารแบบเผชิญหน^าท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง ผู^ส�งสารและผู^รับสารมีปฏิสัมพันธ�กันโดยตรง 
   ๓. การสื่อสารสาธารณะเป�นการสื่อสารท่ีกระทํากับผู^รับสารจํานวนมากในท่ี

สาธารณะมักเป�นการสื่อสารเพ่ือโน^มน^าวใจในเปuาหมายใดเปuาหมายหนึ่ง เช�น การปราศรัยทาง
การเมือง 

  ๔. การสื่อสารภายในองค�กรเป�นการสื่อสารกับผู^รับสารท่ีอยู�ภายในองค�กรเดียวกันมี
เปuาหมายเพ่ือสร^างเอกภาพภายในองค�กร 

  ๕. การสื่อสารมวลชน คือ การสื่อสารท่ีส�งผ�านสื่อไปยังผู^รับสารจํานวนมากท่ี
แตกต�างกัน ผู^รับสารสามารถรับสารได̂อย�างสะดวกรวดเร็ว และรับซํ้าได̂ 

 กล�าวโดยสรุป ประเภทของการสื่อสาร มีท้ังการสื่อสารภายในตนเอง การสื่อสารระหว�าง
บุคคล การสื่อสารสาธารณะ การสื่อสารภายในองค�กร และการสื่อสารมวลชน  
  ๔) คุณลักษณะของส่ือสารมวลชน 
  การจะอธิบายว�าสื่อชนิดใดจัดเป�นสื่อมวลชน จะต̂องคํานึงถึงคุณลักษณะดังต�อไปนี้๕๔ 

   ๑. สื่อนั้นสามารถส�งสารไปยังผู^รับจํานวนมากได̂พร^อมๆ กัน 
  ๒. ผู^รับสามารถรับสารจากสื่อนั้นได̂อย�างสะดวก 
  ๓. ผู^รับสามารถรับสารจากสื่อนั้นได̂อย�างรวดเร็ว 
  ๔. ผู^รับสามารถรับสารจากสื่อนั้นได̂ทุกเวลาท่ีต^องการ 
  ๕. ผู^รับสารสามารถรับสารจากสื่อนั้นซํ้าได̂และผู^ส�งสารส�งซํ้าได̂ 

                                           
๕๓นันทนา นันทวโรภาส, สื่อสารการเมือง : ทฤษฎีและการประยุกต�ใช4 ,  พิมพ�ครั้ ง ท่ี  ๒, 

(กรุงเทพมหานคร : แมสมีเดีย, ๒๕๕๘), หน̂า ๑๒๑. 
๕๔เรื่องเดียวกัน, หน̂า ๑๒๒. 



 

 หากเข̂าข�ายคุณสมบัติเหล�านี้ ก็จัดว�าสื่อนั้นเป�นสื่อมวลชน ดังนั้น บรรดาสื่อใหม� (New 
Medias) ท่ีส�งผ�าน Internet จึงจัดเป�นสื่อมวลชน เช�น Facebook Twitter Line Instagram ฯลฯ 

  นักวิชาการท�านหนึ่งอธิบายถึงความสําคัญของสื่อสารมวลชนไว^ดังนี้๕๕ 
   ๑. สื่อมวลชน เป�นพลังอํานาจเนื่องจากเป�นช�องทางท่ีมีอิทธิพลในการถ�ายทอด

ข�าวสารต�างๆ การท่ีสื่อมวลชนเลือกท่ีจะนําเสนอข̂อมูลชุดใดย�อมส�งผลต�อความรู^สึกนึกคิดของผู^รับ
สารอย�างกว^างขวาง 

  ๒. สื่อมวลชน เป�นพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีเป�ดให^คนทุกกลุ�มได̂ใช^พ้ืนท่ีสาธารณะนี้ท้ังใน
ระดับชาติและระดับสากล 

  ๓. สื่อมวลชน ถือเป�นต̂นกําเนิดของความหมายต�างๆ ในสังคมเช�น การเผยแพร�คํา
นิยามศัพท�ต�างๆ การถ�ายทอดภาพลักษณ�ของบุคคล องค�กร สถาบัน การให^คุณค�ากับวัฒนธรรม 
รวมท้ังการสนับสุนนค�านิยมต�างๆ ให^เป�นค�านิยมหลักของสังคม 

   ๔. สื่อมวลชน เป�นผู^กํากับให^กฎระเบียบในสังคมดํารงอยู�หรือสูญสลายไป 
   ๕. สื่อสารมวลชนเปรียบเสมือนกุญแจของเกียรติยศชื่อเสียงผู^ท่ีปรากฏตัวผ�าน

สื่อมวลชน ย�อมเป�นท่ีรู^จักของคนท่ัวไปและเม่ือได̂พ้ืนท่ีสื่อมวลชนซํ้าๆ ก็จะกลายเป�นบุคคลสาธารณะ
ท่ีมีชื่อเสียงโด�งดังในท่ีสุด 

 กล�าวโดยสรุป คุณลักษณะของสื่อสารมวลชน คือสื่อนั้นสามารถส�งสารไปยังผู^รับจํานวน
มากได̂พร^อมๆ กัน และทําผู^รับสามารถรับสารจากสื่อนั้นได̂อย�างสะดวก รวดเร็ว ได̂ทุกเวลาท่ีต̂องการ
และสามารถรับสารจากสื่อนั้นซํ้าได̂และผู^ส�งสารส�งซํ้าได̂ 
  ๕) ประเภทของส่ือมวลชน 

  สื่อมวลชนแบ�งออกเป�น ๕ ประเภท ดังนี้๕๖ 
   ๑. สื่อสิ่งพิมพ� จัดเป�นสื่อเย็น (Cool Media) คือสื่อท่ีมีผู^รับสารสามารถเป�ดรับได̂

ตามอัธยาศัยไม�ต̂องเร�งร^อน ผู^รับสารสร^างจินตนาการร�วมไปกับสื่อได̂ สื่อชนิดนี้ได̂แก� หนังสือ 
หนังสือพิมพ�รายวัน รายสัปดาห� นิตยสาร สื่อสิ่งพิมพ�ท้ังหลาย 

   ๒. สื่อโทรทัศน� จัดเป�นสื่อร^อน (Hot Media) คือสื่อท่ีจะต̂องเร�งรีบในการบริโภคใน
ขณะเดียวกันก็ไม�เป�ดโอกาสให^ผู^รับสารมีจินตนาการได̂มากนัก ตัวอย�างได̂แก� รายการโทรทัศน� ใน
สถานีต�างๆ ท้ังท่ีเป�นโทรทัศน�แบบไม�เสียค�าบริการ (Free TV) และโทรทัศน�แบบบอกรับสมาชิก 
(Cable TV)  

     ๓. สื่อวิทยุ เป�นสื่อมวลชนท่ีเข̂าถึงผู^รับสารได̂กว^างขวางในพ้ืนท่ีชนบท แม̂สารจะ
เป�นเพียงเสียง แต�ก็สามารถถ�ายทอดข̂อมูลได̂อย�างรวดเร็ว เพราะเครื่องรับวิทยุมีราคาถูกและพกพา
ได̂สะดวก 

   ๔. สื่อสาธารณะ ได̂แก� ปuายขนาดใหญ� โปสเตอร� แผ�นพับ ใบปลิว มักเป�นสื่อท่ีใช^
เฉพาะกิจ มีอายุสั้น และถ�ายทอดข̂อมูลได̂จํากัด เหมาะสําหรับการโฆษณาสินค̂า หรือการรณรงค�หา
เสียงเลือกต้ัง 
                                           

๕๕Daniss McQuail, Mass Communication Theory, (London: Sage Publications, 1994), 
p. 71. 

๕๖นันทนา นันทวโรภา, สื่อสารการเมือง :  ทฤษฎีและการประยุกต�ใช4 ,  พิมพ�ครั้ ง ท่ี  ๒ , 
(กรุงเทพมหานคร : แมสมีเดีย, ๒๕๕๘), หน̂า ๑๒๓. 



 

   ๕. สื่ออิเล็คโทรนิคแบบใหม� (New Media) เช�นอินเทอร�เน็ต โทรศัพท�มือถือ 
โทรทัศน�ดาวเทียม เป�นสื่อท่ีมีอิทธิพลสูงในโลกยุคปfจจุบัน เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็วในการส�ง
และ รับข̂อมูลให^ท้ังภาพ เสียง และตัวอักษร จัดเป�นสื่อมวลชนท่ีปfจเจกบุคคลสามารถผลิตสารและ
ส�งผ�านสื่อของตนเองได̂ ทําให^การกระจายตัวของข̂อมูลเป�นไปอย�างกว^างขวางส�งผลต�อการสื่อสารทาง
การเมืองอย�างมาก ตัวอย�างกรณี การปฏิวัติประชาชนในประเทศตะวันออกกลางช�วงป� ค.ศ. 2011-
2013 

 กล�าวโดยสรุป ประเภทของสื่อมวลชน คือ สื่อสิ่งพิมพ� สื่อโทรทัศน� สื่อวิทยุ สื่อสาธารณะ 
และสื่ออิเล็คโทรนิคแบบใหม� (New Media)  
  ๖) ทฤษฎีการส่ือสารของ เดวิด เค เบอร�โล (David K. Berlo) 
    ทฤษฎีการสื่อสารเป�นทฤษฎีพ้ืนฐานท่ีจะทําความเข̂าใจกับกระบวนการสื่อสารได̂อย�าง
ชัดเจนโดย David K. Berlo ได̂อธิบายองค�ประกอบของกระบวนการสื่อสารไว^ ๖ ประการคือ๕๗ 
  ๑. แหล�งสาร (Source) 
  ๒. ผู^เข̂ารหัสสาร (Encoder) 
  ๓. เนื้อหาข�าวสาร (Message) 
  ๔. ช�องทางการสื่อสาร (Channel) 
  ๕. ผู^ถอดรหัสสาร (Decoder) 
  ๖. ผู^รับสาร (Receiver) 

การสื่อสารเป�นกระบวนการเริ่มต̂นจากผู^ส�งสาร ซ่ึงอาจเป�นบุคคลหนึ่งหรือกลุ�มคนท่ีมี
จุดมุ�งหมายในการสื่อสารทําการส�งเนื้อหาข�าวสาร ซ่ึงอาจเป�นคําพูด การเขียน สัญลักษณ� โดยการ
เข̂ารหัสสารผ�านช�องทางการสื่อสารต�างๆ ไปสู�ผู^รับสาร ซ่ึงผู^รับสารจะทําการถอดรหัส เพ่ือรับสารนั้น 
ซ่ึงกระบวนการสื่อสารนี้ อาจเรียกท่ัวไปว�า SMCR Model ตามแบบจําลองดังนี้ 

S               M               C   R 
       ผู^ส�งสาร             สาร             ช�องทางการสื่อสาร       ผู^รับสาร 

 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี ๒.๑ แบบจําลองการสื่อสารของ David K. Berlo๕๘ 

                                           
๕๗David K. Berlo, The Process of Communication. (New York: Holt Rinehart & 

Winston inc, 1960), p. 98. 
๕๘นันทนา นันทวโรภาส, สื่อสารการเมือง : ทฤษฎีและการประยุกต�ใช4 ,  พิมพ�ครั้ ง ท่ี  ๒, 

(กรุงเทพมหานคร : แมสมีเดีย, ๒๕๕๘), หน̂า ๑๓๔. 
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  ๖.๑) ผู4ส�งสาร (Sender) 
  จากกรอบแนวคิดเรื่องการสื่อสารของ เดวิด เค เบอร�โล นั้น จุดเริ่มต̂นของการสื่อสารอยู�

ท่ีผู^ส�งสาร ซ่ึงการส�งสารจะมีประสิทธิภาพหรือไม�ข้ึนอยู�กับคุณลักษณะของผู^ส�งสาร ๕ ประเภท ดังนี้  
    ๑. ทักษะในการสื่อสาร หมายถึง ความชํานาญในการพูด การเขียน การคิด การใช^

เหตุผลในการโน^มน^าวจูงใจ ซ่ึงหากผู^ส�งสารมีความสามารถในการเรียบเรียงจัดระบบความคิดแล^ว
นําเสนอด̂วยบุคลิก สีหน^า กิริยาท�าทาง น้ําเสียง ท่ีน�าเชื่อถือ การสื่อสารนั้นก็จะมีประสิทธิภาพสูง 
   ๒. ทัศนคติ หมายถึง วิธีคิดของแต�ละบุคคลท่ีมีต�อสิ่งต�างๆ ซ่ึงทัศนคติในการสื่อสาร
ประกอบด̂วย ทัศนคติต�อตนเอง ทัศนคติต�อประเด็นของการสื่อสาร ทัศนคติต�อผู^รับสารและทัศนคติ
ต�อสภาพแวดล^อมท่ีดํารงอยู�ในขณะท่ีสื่อสารทัศนคติเหล�านี้มีผลต�อประสิทธิภาพการสื่อสารอย�างยิ่ง 
ตัวอย�างเช�น หากผู^ส�งสารมีอคติต�อ “สาร” ท่ีต̂องการจะนําเสนอ ก็ไม�อาจโน^มน^าวให^ผู^รับสารเชื่อใน 
“สาร” นั้นได̂ คนท่ีไม�เชื่อว�าการเลิกสูบบุหรี่เป�นผลดีต�อชีวิตก็ไม�อาจรณรงค�ให^คนเลิกสูบบุหรี่ได̂ 
ดังเช�น ศิลป�นบางคนท่ีพยายามออกมารณรงค�ให^คนเลิกสูบบุหรี่ แต�ตัวเองยังสูบอยู�การสื่อสารนั้นย�อม
ไม�บรรลุเปuาหมายอย�างแน�นอน 
   ๓. ความรู^ของผู^ส�งสาร เป�นปfจจัยสําคัญท่ีจะทําให^การสื่อสารมีประสิทธิภาพผู^ส�งสาร
จะต̂องรอบรู^ในเรื่องท่ีต̂องการสื่อสารและสถานการณ�ต�างๆ รอบตัว รวมท้ังต̂องวิเคราะห�ผู^รับสารให^
เข̂าใจอย�างลึกซ้ึงก�อนท่ีจะทําการสื่อสาร 
   ๔. ระบบสังคม เป�นตัวกําหนดบทบาทและพฤติกรรมของบุคคลในสังคมนั้นๆ ผู^ส�ง
สารจึงต̂องเข̂าใจระบบสังคม เพ่ือท่ีจะปรับตัวให^สอดคล^องกับระบบอันจะก�อให^เกิดการยอมรับของ
ผู^รับสาร 
  ๕. ระบบวัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิต ค�านิยม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมของสังคม
นั้นๆ ซ่ึงผู^ส�งสารต̂องทําความเข̂าใจและไม�สื่อสารในลักษณะท่ีขัดแย^งกับความเชื่อ ค�านิยม ของผู^รับ
สาร เพราะนอกจากจะไม�สามารถสื่อสารให^บรรลุเปuาหมายแล^ว ยังอาจนําไปสู�ความขัดแย^งได̂ 
  ๖.๒) สาร (Message)  
    องค�ประกอบท่ีสองของการสื่อสาร คือ “สาร” (Message) จะต̂องมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
  ๑. รหัสของสาร (Message Code) คือการนําเอาภาษา สัญลักษณ�ต�างๆ มาใช^
ถ�ายทอดข̂อมูลไปยังผู^รับสาร ซ่ึงรหัสของผู^ส�งสาร ควรเป�นระบบเดียวกันกับรหัสของผู^รับสาร เพ่ือให^
ผู^รับสาร สามารถถอดรหัสสารได̂ หากผู^รับสารไม�สามารถถอดรหัสสารได̂ การส�งสารนั้นก็ไม�บรรลุ
เปuาหมาย 
   ๒. เนื้อหา (Content) คือ สาระท่ีต^องการนําเสนอ ครอบคลุมประเด็นต�างๆ ท้ังหมด 
เนื้อหาของสารนั้น ไม�ควรท่ีจะยากจนเกินกว�าความสามารถท่ีผู^รับสารจะเข̂าใจได̂และไม�ง�ายจนผู^รับ
สารไม�มีความจําเป�นต̂องรับสารแต�อย�างใด 
   ๓. การจัดสาร (Treatment) การจัดเรียงลําดับเนื้อหา การเลือกใช^ถ̂อยคํา ภาษา 
ไวยากรณ� การเน^นย้ําข̂อความ ซ่ึงการจัดสารนี้จะต̂องมีการเตรียมการล�วงหน^า หากจัดสารได̂ดีก็ย�อม
ส�งผลต�อประสิทธิภาพท่ีดีของการสื่อสารด̂วย ซ่ึงจากการสํารวจวิธีการจัดสาร จากผู^รับสารจํานวน
มาก พบว�าการจัดสารท่ีมีความสําคัญไว^ตอนต̂น หรือตอนท̂ายจะได̂ผลการจูงใจมากกว�า การจัดสารท่ี
สําคัญไว^ตรงกลางเรื่อง 
 



 

  ๖.๓) ส่ือหรือช�องทางการส�งสาร (Channel)  
    ช�องทางการสื่อสาร หรือพาหะท่ีนําสารไปสู�ผู^รับสาร เบอร�โล อธิบายการนําสารไปสู�ผู^
ประสาทรับรู^ท้ัง ๕ ประการ ได̂แก�  
  ๑. การเห็น  
    ๒. การได̂ยิน  

  ๓. การสัมผัส  
  ๔. การได̂กลิ่น  

  ๕. การลิ้มรส 
  ซ่ึงช�องทางการรับสารดังกล�าวนี้ เป�นการสื่อสารแบบเผชิญหน^าแต�หากเป�นการสื่อสาร 

ผ�านสื่อมวลชนสื่อเหล�านี้ ไ ด̂แก�  สื่อโทรทัศน�  วิทยุ  หนังสือพิมพ�  อินเตอร� เน็ตและสื่อใหม�            
(new media) ฯลฯ 
  ๖.๔) ผู4รับสาร (Receiver)  
   องค�ประกอบท่ีสี่ของการสื่อสาร คือ ผู^รับสาร เป�นองค�ประกอบท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด 
เพราะวัตถุประสงค�ของการสื่อสาร คือการนําสารไปให^ถึงผู^รับสารให^ได̂ ดังนั้น ในกระบวนการสื่อสาร
สิ่งท่ีต̂องตระหนักถึงเป�นอันดับแรกคือ ผู^รับสาร ซ่ึงในแบบจําลองของ เบอร�โล นี้ ผู^รับสารจะต̂อง
ถอดรหัสสารของผู^ส�งสาร คุณลักษณะของผู^รับสาร จึงเป�นองค�ประกอบเดียวกับผู^รับสารท้ัง ๕ 
ประการ 
  สรุป จากกรอบแนวคิดการสื่อสารของเบอร�โลนั้น จะเห็นว�าปfจจัยร�วมระหว�างผู^รับสารกับ
ผู^ส�งสาร คือ ทักษะ ทัศนคติ ระบบสังคม และวัฒนธรรม นั่นหมายความว�าการสื่อสารจะบรรลุ
วัตถุประสงค�ผู^ส�งสารจะต̂องเข̂าใจทัศนคติ ระบบสังคม วัฒนธรรมของผู^รับสาร เพ่ือปรับทักษะ
ทางการสื่อสารให^สอดคล^องต̂องกันในทางการเมืองหากนักการเมืองไม�เข̂าใจหรือไม�ปรับตัวให^เข̂ากับ
ผู^รับสารก็ยากท่ีจะเป�ดใจให^ประชาชนยอมรับสารของตนได̂ 
 
ตารางท่ี ๒.๕ สรุปสาระสําคัญของทฤษฎีการสื่อสาร  
นักวิชาการหรือแหล�งข4อมูล แนวคิดหลัก 
ปรมะ สตะเวทิน การสื่อสารคือ กระบวนการของการถ�ายทอดข̂อมูล

ข�าวสารจากผู^ส�งสารไปยังผู^รับสารโดยผ�านสื่อต�างๆ 
สุรพงษ� โสธนะเสถียร การจัดการกระบวนการสื่อสารท่ีถูกต̂องย�อมก�อให^เกิด

ประโยชน�ท่ีหลากหลายตามมาคือ ๑) ความเข̂าใจใน
ทฤษฎีการสื่อสาร ๒) ความรู^ในทฤษฎีการสื่อสารช�วยทํา
ให^มีความรู^เท�าทันในการสื่อสาร ๓) ทฤษฎีการสื่อสาร
ช�วยกําหนดกรอบในการวิจัยท้ังในวงกว^างและในเชิงลึก 
๔) เนื้อหาของทฤษฏีการสื่อสารสามารถนําไปใช^เป�น
แนวทางของชีวิต ๕) ทฤษฎีการสื่อสารช�วยทําให^บุคคล
พร^อมรับสถานการณ�ในทางการสื่อสาร ๖) ทฤษฎีการ
สื่อสารส�งเสริมมุมมองของศาสตร�สาขาอ่ืนๆ 



 

ตารางท่ี ๒.๕ สรุปสาระสําคัญของทฤษฎีการสื่อสาร (ต�อ) 

 
๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมการสื่อสาร 
 นวัตกรรม เป�นการนําเอาวิธีการใหม�มาปฏิบัติหลังจากท่ีได̂ผ�านการทดลองและได̂รับการ
พัฒนามาเป�นลําดับแล^วและมีความแตกต�างจากการปฏิบัติเดิมท่ีเคยปฏิบัติมาก�อน ในการศึกษาครั้งนี้
ได̂นําเสนอแนวคิดต�างๆ ดังต�อไปนี้ 
 

นักวิชาการหรือแหล�งข4อมูล แนวคิดหลัก 
นันทนา นันทวโรภาส การสื่อสารแบ�งตามจํานวนของผู^รับสาร ได̂ ๕ ประเภท 

ดังนี้ ๑) การสื่อสารภายในตนเอง ๒) การสื่อสารระหว�าง
บุคคลเป�นการสื่อสารท่ีมีผู^รับสารต้ังแต�หนึ่งคนข้ึนไป ๓) 
การสื่อสารสาธารณะเป�นการสื่อสารท่ีกระทํากับผู^รับสาร
จํานวนมากในท่ีสาธารณะมักเป�นการสื่อสารเพ่ือโน^มน^าว
ใจในเปuาหมายใดเปuาหมายหนึ่ง ๔) การสื่อสารภายใน
องค�กร ๕) การสื่อสารมวลชน 

Daniss McQuail ความสําคัญของสื่อสารมวลชนไว^ดังนี้ ๑) สื่อมวลชนเป�น
พลังอํานาจเนื่องจากเป�นช�องทางท่ีมีอิทธิพลในการ
ถ�ายทอดข�าวสารต�างๆ ๒) สื่อมวลชนเป�นพ้ืนท่ีสาธารณะ
๓) สื่อมวลชนถือเป�นต̂นกําเนิดของความหมายต�างๆ ใน
สังคม ๔) สื่อมวลชนเป�นผู^กํากับให^กฎระเบียบในสังคม
ดํารงอยู�หรือสูญสลายไป ๕) สื่อสารมวลชนเปรียบ 
เสมือนกุญแจของเกียรติยศชื่อเสียงผู^ท่ีปรากฏตัวผ�าน
สื่อมวลชน  

นันทนา นันทวโรภาส สื่อมวลชนแบ�งออกเป�น ๕ ประเภท ดังนี้ ๑) สื่อสิ่งพิมพ�
จัดเป�นสื่อเย็น (Cool Media) ๒) สื่อโทรทัศน� จัดเป�นสื่อ
ร^อน (Hot Media) ๓) สื่อวิทยุ เป�นสื่อมวลชนท่ีเข̂าถึง
ผู^รับสารได̂กว^างขวางในพ้ืนท่ีชนบท ๔) สื่อสาธารณะ 
ได̂แก� ปuายขนาดใหญ� โปสเตอร� แผ�นพับ ใบปลิว ๕) สื่อ
อิเล็คโทรนิคแบบใหม� (New Media) เช�นอินเทอร�เน็ต 
โทรศัพท�มือถือ โทรทัศน�ดาวเทียม 

David K. Berlo ทฤษฎีการสื่อสารเป�นทฤษฎีพ้ืนฐานท่ีจะทําความเข̂าใจ
กับกระบวนการสื่อสารได̂อย�างชัดเจนโดย องค�ประกอบ
ของกระบวนการสื่อสารไว^ ๖ ประการคือ ๑) แหล�งสาร 
(Source) ๒) ผู^เข̂ารหัสสาร (Encoder) ๓) เนื้อหา
ข�าวสาร (Message) ๔) ช�องทางการสื่อสาร (Channel) 
๕) ผู^ถอดรหัสสาร (Decoder) ๖) ผู^รับสาร (Receiver) 



 

 ๒.๒.๑ ความหมายของนวัตกรรม 
  นวัตกรรมกระบวนการ เป�นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในองค�การ ไม�ว�าจะเป�นเครื่องมือ 
กรรมวิธีการผลิต การจัดจําหน�าย หรือรูปแบบการจัดการองค�การ ท้ังนี้โดยมีเปuาหมายท่ีจะนําไปสู�การ
พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ� ให^ไปถึงมือผู^บริโภคหรือผู^ใช^ได̂อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต�อ
องค�การมากท่ีสุด แม̂ว�านวัตกรรมผลิตภัณฑ�จะถูกมองเห็นได̂ชัดเจนมากกว�าแต�นวัตกรรม
กระบวนการก็มีความสําคัญมากเช�นเดียวกัน ในการท่ีจะทําให^องค�การหรือธุรกิจมีความได̂เปรียบใน
เชิงการแข�งขันทางธุรกิจ โดยนวัตกรรมกระบวนการส�วนใหญ�จะมุ�งเน^นไปในเรื่องของการควบคุม 
นวัตกรรมประเภทนี้เป�นนวัตกรรมท่ีเกิดข้ึนจํานวนมาก และมีความถ่ีในการเกิดบ�อยมากกว�า
นวัตกรรมในลักษณะเฉียบพลัน โดยมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงท่ีค�อยเป�นค�อยไป มีการปรับปรุง
ระบบให^มีประสิทธิภาพสูงข้ึนทีละเล็กละน^อย จากเทคโนโลยีหรือสิ่งท่ีมีอยู�เดิม ลักษณะค�อยเป�นค�อย
ไป (Incremental Innovation) ว�าเป�นนวัตกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงจากความเชี่ยวชาญขององค�การหรือ
ธุรกิจ ในเรื่องของเทคโนโลยีภายใต̂โครงสร^างหรือสถาปfตยกรรมเดิม เช�น เครื่องซักผ^าท่ีมีการเปลี่ยน
ระบบการหมุน และประสิทธิภาพในการซักให^มีคุณภาพมากข้ึนหรือเครื่องปรับอากาศท่ีมีการปรับปรุง
ระบบการฟอกอากาศและการทํางานให^มีประสิทธิภาพดีข้ึน ก็นับว�าเป�นตัวอย�างของนวัตกรรมใน
ลักษณะค�อยเป�นค�อยไปท่ีเห็นภาพได̂อย�างชัดเจน๕๙ 
  นวัตกรรมกระบวนการ หมายถึงการประยุกต�ใช^แนวคิด วิธีการ หรือกระบวนการใหม�ๆ ท่ี
ส�งผลให^กระบวนการผลิต และการทํางานโดยรวมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงข้ึนอย�างเห็นได̂
ชัด เช�น การใช^คอมพิวเตอร�ในการออกแบบกระบวนการผลิตใหม� เป�นต̂น๖๐  
  นวัตกรรมด̂านการบริการ หมายถึง การทําความเข̂าใจผลของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
ของกระบวนการ (Change process) หรือกระบวนการของตัวเอง (Process itself) ด̂วยสินค̂าท่ีถูก
ผลิตข้ึนจากสิ่งท่ีไม�มีตัวตน เกิดข้ึนในขณะท่ีมีการปฏิสัมพันธ�ระหว�างผู^รับบริการ และผู^ให^บริการ โดย
บูรณาการความแตกต�างจากปfจจัยภายนอกให^เข̂ากับลักษณะของปfจจัยภายในท่ีมีความแตกต�างตาม
ลักษณะและระดับของคนในองค�กร๖๑ 
 นวัตกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร� คือ การนําแนวคิดใหม� หรือการใช^ประโยชน�จากสิ่งท่ีมีอยู�
แล^วมาใช^ในรูปแบบใหม� เพ่ือทําให^เกิดประโยชน�ในเชิงเศรษฐกิจ รวมท้ังได̂กล�าวว�า ความหมายในเชิง
แคบของนวัตกรรม คือ ผลผลิตของความสําเร็จทางด̂านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ร�วมกับพลวัต
ของกิจกรรมทางสังคม ในขณะท่ีความหมายในเชิงกว^าง หมายถึง แนวความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่ง
ต�างๆ ท่ีใหม�ต�อตัวปfจเจก หรือหน�วยท่ีรับเอาสิ่งเหล�านั้นไปประยุกต�ใช^ การรวมเอากิจกรรมท่ีนําไปสู�
การแสวงหาความสําเร็จเชิงพาณิชย� การสร^างตลาดใหม� ผลิตภัณฑ�ใหม� กระบวนการและการบริการ

                                           
 ๕๙รักษ� วรกิจโภคาทร, การจัดการนวัตกรรมสําหรับผู4บริหาร, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงาน
นวัตกรรมแห�งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี, ๒๕๔๗), หน̂า ๒๓. 
 ๖๐สํานักงานนวัตกรรมแห�งชาติ, สุดยอดนวัตกรรมไทย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานนวัตกรรม
แห�งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี, ๒๕๔๘), หน̂า ๕๖. 
 ๖๑Schneider, B. M., Managing Organization Behavior, (New York: John Wiley & Sons, 
1990), p. 128.    



 

ใหม� การทําในสิ่งท่ีแตกต�างจากคนอ่ืน โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงต�างๆ ท่ีเกิดข้ึนรอบตัวให^กลายมา
เป�นโอกาส และนําไปสู�แนวคิดใหม�ท่ีทําให^เกิดประโยชน�ต�อตนเองและสังคม๖๒ 
  สรุปนวัตกรรม หมายถึงความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ�ใหม�ๆ ท่ียังไม�เคยมีใช^มา
ก�อน หรือเป�นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมท่ีมีอยู�แล^ว ให^ทันสมัยและใช^ได̂ผลดียิ่งข้ึน เม่ือนํา
นวัตกรรมมาใช^จะช�วยให^การทํางานนั้นได̂ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว�าเดิม ท้ังยังช�วย
ประหยัดเวลาและแรงงาน เพ่ิมผลผลิตได̂ด^วย 
 
ตารางท่ี ๒.๖ สรุปสาระสําคัญเก่ียวกับความหมายของนวัตกรรม 

 
 
 
                                           
 ๖๒พันธุ�อาจ ชัยรัตน�, บทนําเบ้ืองต4นของการจัดการนวัตกรรม การจัดการนวัตกรรมสําหรับผู4บริหาร, 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักงานนวัตกรรมแห�งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี, ๒๕๔๗), หน̂า ๕๖. 

นักวิชาการหรือแหล�งข4อมูล แนวคิดหลัก 
รักษ� วรกิจโภคาทร นวัตกรรมกระบวนการ เป�นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงใน

องค�การ ไม�ว�าจะเป�นเครื่องมือ กรรมวิธีการผลิต การจัด
จําหน�าย หรือรูปแบบการจัดการองค�การ ท้ังนี้โดยมี
เปuาหมายท่ีจะนําไปสู�การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ� ให^
ไปถึงมือผู^บริโภคหรือผู^ใช^ได̂อย�างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต�อองค�การมากท่ีสุด 

สํานักงานนวัตกรรมแห�งชาติ นวัตกรรมกระบวนการ หมายถึงการประยุกต�ใช^แนวคิด 
วิธีการ หรือกระบวนการใหม�ๆ ท่ีส�งผลให^กระบวนการ
ผลิต และการทํางานโดยรวมมีประสิทธิภาพและ
ประสิ ท ธิ ผ ล สู ง ข้ึ น อย� า ง เห็ น ไ ด̂ ชั ด  เ ช� น  ก า ร ใ ช^
คอมพิวเตอร�ในการออกแบบกระบวนการผลิตใหม� 

Schneider, B. M. นวัตกรรมด̂านการบริการ หมายถึง การทําความเข̂าใจ
ผลของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของกระบวนการ 
(Change process) หรือกระบวนการของตัวเอง 
(Process itself) ด̂วยสินค̂าท่ีถูกผลิตข้ึนจากสิ่งท่ีไม�มี
ตัวตน เ กิด ข้ึนในขณะท่ี มีการปฏิสัมพันธ� ระหว� าง
ผู^รับบริการ และผู^ให^บริการ 

พันธุ�อาจ ชัยรัตน� นวัตกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร� คือ การนําแนวคิดใหม� 
หรือการใช^ประโยชน�จากสิ่งท่ีมีอยู�แล^วมาใช^ในรูปแบบ
ใหม� เพ่ือทําให^เกิดประโยชน�ในเชิงเศรษฐกิจ รวมท้ัง 
ผลผลิตของความสําเร็จทางด̂านวิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยี ร�วมกับพลวัตของกิจกรรมทางสังคม  



 

 ๒.๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับนวัตกรรมการส่ือสาร 
 นวัตกรรมการสื่อสารจะเป�นการเชื่อมต�อความรู^ ความเข̂าใจท่ีถูกต̂องเหมาะสมและ
นําไปใช^ให^เกิดประโยชน�สูงสุดกับสังคมได̂เป�นอย�างดี เป�นส�วนหนึ่งในการทําให^เศรษฐกิจและสังคมให^
เจริญก̂าวหน^าเพ่ือสร^างเสริมขีดความสามารถในการแข�งขันระดับนานาชาติและจะช�วยยกระดับ
มาตรฐานความเป�นอยู�ของประชาชนให^สูงข้ึนสอดคล^องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ
ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ท่ีมีเปuาหมายในการพัฒนาความก̂าวหน^าทางเทคโนโลยีในการ
ตอบสนองต�อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได̂อย�างเหมาะสม๖๓ ซ่ึงเป�นยุทธศาสตร�ของประเทศไทย
ท่ีจะต̂องทําให^มีศักยภาพมีความเข̂มแข็งสามารถนําองค�ความรู^ไปพัฒนาสังคมในอนาคตประชาชนมี
คุณลักษณะท่ีดีท้ังในด̂านกระบวนการคิด การแก̂ปfญหาการตัดสินใจทักษะในการค̂นคว^าหาความรู^
เพ่ือนําไปใช^ให^เกิดประโยชน�กับสังคมได̂ โดยจะเป�นตัวขับเคลื่อนท่ีมีประสิทธิภาพในการสร^างการรับรู^
ให^กับประชาชนได̂อย�างเต็มท่ีจนถึงขีดสุดและให^สังคมก̂าวข̂ามขอบเขตท้ังในเชิงภูมิศาสตร�และ
วัฒนธรรม สามารถนําเสนอข�าวสาร ข̂อมูลท่ีมีประสิทธิภาพและมีความคุ̂มค�าต�อต̂นทุนมากท่ีสุดซ่ึงจะ
เห็นได̂ว�าประเทศท่ีพัฒนาแล^วจะมีการใช^นวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัลเป�นเครื่องมือสําคัญท่ีดีท่ีสุดใน
การพัฒนาประชาชนและสังคมให^เกิดการพัฒนาได̂มีประสิทธิผล  
  นวัตกรรมการสื่อสารจะประกอบด̂วยส�วนท่ีมีความสําคัญ ได̂แก� ๑) การบริหารจัดการ
ข̂อมูลเพ่ือการประชาสัมพันธ� ๒) การเผยแพร�ข̂อมูลเพ่ือสร^างการรับรู^ ๓) การสร^างเครือข�ายความ
ร�วมมือ ๔) การรับรู^และเข̂าใจเก่ียวกับองค�กร๖๔  
 ๑) นวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัลเพ่ือการจัดการรับรู^ 
  เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได̂ในหลายมิติ เช�น การ
สร^างโอกาสทางการเรียนรู^ การเพ่ิมรายได̂ การเข̂าถึงบริการของภาครัฐการเป�นศูนย�กลางในการ
เรียนรู^ ช�วยลดช�องว�าง เพ่ิมโอกาสและช�องทางการเข̂าถึงสารสนเทศให^แก�ประชาชนและยังมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช^งานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพอยู�ตลอดเวลา ในขณะท่ีประชาชนมีการเข̂าถึง
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ จากอุปกรณ�พกพา เช�น โทรศัพท�เคลื่อนท่ีและแท็บเล็ต แต�ส�วนใหญ�
ยังคงเน^นการใช^เพ่ือความสนุกสนาน บันเทิง โดยไม�ได̂นําไปก�อให^เกิดประโยชน�ในการพัฒนาสังคม
เท�าท่ีควร ดังนั้นควรมีการพัฒนาการสื่อสารดิจิทัลสําหรับสังคมใหม� ท่ีจะเป�นการสร^างแนวคิด
วิเคราะห�แยกแยะสื่อต�างๆ และมีการใช^ในการพัฒนาสังคมด̂วย๖๕ 
 การใช^นวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัลเพ่ือพัฒนาประชาชนมีวิวัฒนาการก̂าวหน^าไปอย�างมาก
เนื่องจากการเชื่อมต�อความรู^และข̂อมูลทุกชนิดจากนวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัลในการแสวงหาความรู^
และนํามาการพัฒนาสังคมได̂ในทุกมิติและนําไปสู�ความเปลี่ยนแปลงสังคมจากแนวความคิดใหม�ได̂อีก

                                           
 ๖๓สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห�งชาติฉบับท่ีสิบเอ็ด พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔, (กรุงเทพมหานคร : สํานักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๖๐), หน̂า ๑๓-๑๔. 
 ๖๔Ssekakubo, G., Suleman, H., & Marsden, G. “Designing mobile LMS interfaces: 
Learners' expectations and experiences”, Interactive Technology and Smart Education, 10(2) 
(2013): 147-167. 
 ๖๕ภูริพัฒน� แก̂วตาธนวัฒนา, “นวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัลเก่ียวกับกฎหมายสื่อสารมวลชนเพ่ือส�งเสริม
การพัฒนาสังคมไทย”, วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา, ป�ท่ี ๗ ฉบับท่ี ๑ (ม.ค.-มิ.ย. ๒๕๖๑) : ๑๒๑. 



 

ด̂วย๖๖ ดังนั้นสังคมจึงต̂องสร^างจัดและพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัลท่ีมีคุณภาพมีความเท่ียงตรง
ตามเนื้อเรื่องท่ีต̂องการ สามารถใช^ได̂สะดวกทําให^ประชาชนได̂พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะได̂ด̂วย
ตนเองอย�างต�อเนื่องตลอดชีวิตแต�ต̂องมีการจัดการท่ีดี จึงจะสามารถนําไปใช^ให^เกิดประโยชน�อย�าง
สูงสุดเพ่ือการสนับสนุนประชาชนให^มีส�วนช�วยในการพัฒนาสังคมให^บรรลุเปuาหมายนวัตกรรมการ
สื่อสารดิจิทัลจะอาศัยสื่อหลายชนิดผสมกันเพ่ือสร^างรูปแบบท่ีเหมาะสมสําหรับการนําไปใช^ให^เกิด
ประโยชน�สูงสุดในการแสวงหาความรู^ในโลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็วและเป�นปfจจัยสําคัญในการ
สร^างให^เป�นสังคมแห�งการเรียนรู^ท่ีจะช�วยพัฒนาประชาชนได̂อย�างมีประสิทธิภาพ๖๗  
  จากความก̂าวหน^าของนวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัลท่ีมีหลากหลายลักษณะอย�างไร^ขอบเขต
ส�งผลต�อการบรรลุเปuาหมายในการพัฒนาสังคมไทย นวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัลจะเป�นการจัดการรับรู^
ท่ีเน^นประชาชนเป�นศูนย�กลาง โดยในภาพรวมแล^วจะมีการพัฒนาในด̂านต�างๆ ได̂แก� ๑) สามารถ
เชื่อมต�อได̂ทุกท่ี ทุกเวลาและทุกรูปแบบ มีความเร็วในการส�งผ�านข̂อมูลเพ่ิมมากข้ึน ๒) สามารถใช^
ร�วมกันได̂จากอุปกรณ�ท่ีใช^ในเครือข�ายท่ีมีขนาดเล็กและราคาถูกลงและ ๓) ระบบมีการสนับสนุน
ข̂อมูลทุกรูปแบบ ท้ังเสียง วิดีโอและข̂อความซ่ึงจะเป�นส�วนสําคัญในการขับเคลื่อนสังคมให^มีความ
เจริญก̂าวหน^าอย�างยั้งยืนดังนั้นการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัลในการพัฒนาประชาชนจะเป�น
กุญแจแห�งความสําเร็จและสําคัญต�อการบริหารจัดการสังคมท่ีต̂องมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงและ
ความสําเร็จจะข้ึนอยู�กับว�าประชาชนจะต̂องมีความรับค�านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมและเกิดลักษณะ
อันพึงประสงค�ตามท่ีตั้งไว^๖๘ 
 ๒) สื่อสารมวลชนกับการพัฒนาสังคมไทย 
  จากการท่ีองค�กรการศึกษาวิทยาศาสตร�และวัฒนธรรมแห�งสหประชาชาติ ได̂ประกาศให^ 
วันท่ี ๓ พฤษภาคมของทุกป� เป�นวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก เพ่ือปลุกจิตสํานึก พิจารณาและพัฒนา
ข̂อเสนอต�างๆ ท่ีเก่ียวข̂องกับเสรีภาพในการแสดงออกของสื่อมวลชน โดยประกาศว�าทุกคนมีสิทธิใน
อิสรภาพแห�งความเห็นและการแสดงออก สิทธินี้รวมถึงอิสรภาพของสื่อมวลชนท่ีถือเอาความคิดเห็น
โดยปราศจากการสอดแทรก และท่ีจะแสวงหา รับและกระจายข�าวสารและความคิดเห็นไม�ว�าโดยวิธี
ใดๆ และไม�คํานึงถึงเขตแดน เสรีภาพของสื่อมวลชนภายใต̂รากฐานของสิทธิมนุษยชน กระตุ̂นให^เกิด
ความโปร�งใสและธรรมาภิบาล สังคมจะได̂รับความยุติธรรมท่ีแท̂จริง มีความรับผิดชอบสูง มีความ
ม่ันใจในวิชาชีพของตน ส�งเสริมให^มีการปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณ มีทักษะความรู^ในวิชาชีพ มี
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวัฒนธรรมระหว�างประเทศต�างๆ ให^เกิดความเข̂าใจท่ีแท̂จริง
ท�ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคกระแสโลกาภิวัตน� หรือยุคสังคมข�าวสารหรือท่ีเรียกกันว�า 
“โลกไร^พรมแดน” ข̂อมูลข�าวสารถือเป�นตัวแปรสําคัญในการดําเนินชีวิต รวมท้ังองค�การธุรกิจต�างๆ ก็
มีความจําเป�นท่ีจะต̂องสั่งสมข̂อมูลเพ่ือการพัฒนาธุรกิจให^อยู�รอด ดังนั้นการพัฒนาทางสังคม 
                                           
 ๖๖จินตวีร�  คล^ ายสั งข� ,  หลักการออกแบบเว็บไซต�ทางการศึกษา : ทฤษฎีสู� การปฏิ บั ติ , 
(กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, ๒๕๕๔), หน̂า ๖๗. 
 ๖๗Esper, T., Ellinger, A., Stank, T., Flint, D., & Moon, M., Demand and supply integration: A 
conceptual framework of value creation through knowledge management.” J. Acad. Mark. Sci. 
38 (2010): 5-18. 
 ๖๘จินตวีร�  คล^ ายสั งข� ,  หลักการออกแบบเว็บไซต�ทางการศึกษา : ทฤษฎีสู� การปฏิ บั ติ , 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, ๒๕๕๔), หน̂า ๖๗. 



 

เศรษฐกิจ และการเมืองของทุกประเทศจึงถูกเชื่อมโยงเข̂าด̂วยกัน ความเคลื่อนไหวต�างๆ ท่ีเกิดข้ึนของ
ข̂อมูลข�าวสารได̂ก�อให^เกิดผลกระทบไปสู�ทุกๆ ประเทศอย�างรวดเร็วด̂วยสื่อสารมวลชนจึงมีหน^าท่ีใน
การรวบรวมข̂อมูลข�าวสารสําหรับสาธารณะไม�ว�าจะเป�นไปในรูปแบบใดก็ตาม เพียงแต�จะต̂องมี
หลักการท่ีมีความคล^ายคลึงกัน คือ การนําเสนอข�าวสารต̂องยึดม่ันในความถูกต̂อง รวดเร็ว และ
เชื่อถือได̂ โดยต̂องยึดม่ันหลักการดังกล�าว ตลอดจนต̂องดํารงไว^ซ่ึงจริยธรรมของวิชาชีพให^มากท่ีสุด๖๙  
  ปfจจุบันสื่อสารมวลชนในประเทศไทยได̂รับการพัฒนาให^มีมาตรฐานเทียบเท�าในระดับ
สากล จากการเสนอความเป�นจริงท่ีแท̂จริง ถูกต̂องครบถ̂วน ไม�มีความลําเอียง ปราศจากการ
สอดแทรกความคิดเห็นและอารมณ�ส�วนตัว มีความซ่ือสัตย�เสนอในสิ่งท่ีถูกต̂องปราศจากอคติหรือ
ลําเอียงต�อสิ่งท่ีตกเป�นข�าว เช�น ความแตกต�างในด̂านเชื้อชาติ เผ�าพันธุ� ภาษา ศาสนา หรืออุดมการณ� 
เป�นต̂น รวมท้ังเสนอในสิ่งท่ีเป�นประโยชน�ต�อประชาชน สังคมและประเทศชาติ๗๐ จรรยาบรรณใน
วิชาชีพ ถือเป�นคุณสมบัติข้ันสูงสุดท่ีบุคคลทุกวิชาชีพพึงยึดถือปฏิบัติ นักสื่อสารมวลชนต̂องทํางานใน
วิชาชีพของตนด̂วยความซ่ือสัตย� สุจริต ไม�ลอกข�าวหรือได̂ข̂อมูลมาด̂วยวิธีการท่ีไม�ถูกต̂อง ไม�มี
ผลประโยชน�แอบแฝง ไม�รับอามิสสินจ^างใดๆ ไม�ใช^ปากกาเป�นอาวุธทําร^ายผู^อ่ืน ต̂องประพฤติตนให^
อยู�ในกรอบจริยธรรมในวิชาชีพ ต̂องรักษาเกียรติและศักด์ิศรีแห�งวิชาชีพของตนไว^๗๑ 
 ๓) กฎหมายสื่อสารมวลชนเพ่ือส�งเสริมการพัฒนาสังคมไทย๗๒ 
  สื่อสารมวลชนเป�นการสื่อสารท่ีมุ�งไปยังสาธารณชนด̂วยเนื้อหาของสารท่ีเผยแพร�ไปอย�าง
กว^างขวางเพ่ือให^ประชาชนและสังคมไทยได̂รับรู^ เช�น การนําเสนอข̂อเท็จจริงหรือการให^การศึกษา 
เป�นต̂น อีกท้ังยังมีมากมายหลายแขนงท่ีมีลักษณะและคุณสมบัติของภารกิจท่ีแตกต�างกันออกไป 
ดังนั้นความเป�นอิสระปราศจากการครอบงําเป�นสิ่งสําคัญท่ีจะทําให^สามารถดําเนินภารกิจของตนได̂
อย�างมีประสิทธิภาพโดยเป�นองค�ประกอบประการสําคัญท่ีจะทําให^ภารกิจในการนําเสนอข̂อเท็จจริง
ของสื่อสารมวลชนประสบความสําเร็จนั่นเอง สําหรับสังคมไทย “อํานาจอธิปไตยเป�นของปวงชนชาว
ไทย” สื่อสารมวลชนจึงเป�นกลไกสําคัญท่ีทําให^ประชาชนได̂มีส�วนร�วมในการบริหารจัดการภารกิจของ
สังคมในด̂านต�างๆ การท่ีสื่อสารมวลชนซ่ึงมีภารกิจหลักในการนําเสนอข̂อเท็จจริงจึงเป�นส�วนหนึ่งใน
การร�วมแสดงความคิดเห็น เปรียบเสมือนกระบอกเสียงของประชาชนในเรื่องราวหรือเหตุการณ�ต�างๆ 
เพ่ือเสนอต�อสาธารณชนหรือรัฐบาล ซ่ึงจะนําไปสู�การรับรู^และการแก̂ปfญหาอย�างเหมาะสม จึงมี
ความสัมพันธ�เชื่อมโยงอย�างแนบแน�นกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนซ่ึงมักจะ
รวมถึงแนวนโยบายบริหารของรัฐและบริบททางการเมืองการปกครองประกอบกันไป ด̂วยเหตุนี้
รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับ จึงได̂บัญญัติรับรองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ไว^ 

                                           
 ๖๙สํานักงานสถิติแห�งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ผลการสํารวจ
การมีการใช4เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร พ.ศ. ๒๕๕๙, [ออนไลน�], แหล�งข̂อมูล : 
https://www.service.nso. go.th/nso/nsopublish/themes/theme_5-l--3.html [๓ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓].  
 ๗๐ภูริพัฒน� แก̂วตาธนวัฒนา, “นวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัลเก่ียวกับกฎหมายสื่อสารมวลชนเพ่ือส�งเสริม
การพัฒนาสังคมไทย”, วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา, ป�ท่ี ๗ ฉบับท่ี ๑ (ม.ค.-มิ.ย. ๒๕๖๑) : ๑๒๒. 
 ๗๑ภูวสิษฎ� สุกใส, “บทบาทของหนังสือพิมพ�ภาคใต^โฟกัสในการมีส�วนร�วมทางการเมืองท̂องถ่ิน อําเภอ
หาดใหญ� จังหวัดสงขลา”, สาขาวิชาผู4นําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง, (มหาวิทยาลัยรังสิต, ๒๕๕๙), หน̂า ๑. 
 ๗๒อ̂างแล^ว, ภูริพัฒน� แก̂วตาธนวัฒนา, หน̂า ๑๒๔.  



 

ว�าด̂วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ท้ังนี้เพ่ือเป�นหลักประกันว�าเสรีภาพนั้นจะได̂รับความคุ̂มครอง
จากรัฐในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ� การโฆษณาหรือการสื่อความหมายโดย
วิธีการอ่ืนใด ทําให^สื่อสารมวลชนมีความเป�นอิสระไม�ตกอยู�ภายใต̂อาณัติของหน�วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือเจ^าของกิจการตลอดจนอํานาจอ่ืนๆ เพ่ือเป�นการปuองกันสิทธิ เสรีภาพและความเป�น
ธรรม๗๓  
 แม̂รัฐธรรมนูญจะได̂บัญญัติรับรองเสรีภาพแต�การใช^สิทธิและเสรีภาพย�อมมีขอบเขตจํากัด 
เพราะไม�มีขอบเขตจํากัดอาจเกิดผลกระทบต�อสิทธิและเสรีภาพของผู^อ่ืนอันจะก�อให^ภาวะไม�สงบ
เรียบร^อยในสังคมหมายความว�าสื่อสารมวลชน จะใช^เสรีภาพในการนําเสนอข̂อเท็จจริงหรือแสดง
ความคิดเห็นใดๆ ก็ได̂ จะกระทบเรื่องส�วนตัวของบุคคลอ่ืนหรือความม่ันคงของรัฐ จากการแสดงความ
คิดเห็นอย�างไร^ขอบเขตจึงอาจก�อให^เกิดความเป�นธรรมอย�างยิ่งและเพ่ือให^สิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนทุกคนได̂รับการคุ̂มครองอย�างเสมอภาค รวมถึงการบริหารจัดการภารกิจของรัฐในด̂าน  
ต�างๆ เป�นไปด̂วยความผาสุก อย�างไรก็ดีในสังคมไทยท่ียึดถือหลักนิติรัฐ “ภายใต̂กฎหมายบุคคลทุก
คนต̂องเสมอภาคกัน และจะต̂องสามารถทราบก�อนล�วงหน^าว�ากฎหมายมุ�งประสงค�จะบังคับให^ตนทํา
อะไรหรือไม�ให^ตนทําอะไร ผลร^ายอันเกิดจากการฝ�าฝ©นกฎหมายคืออะไรเพ่ือท่ีจะบุคคลได̂ปฏิบัติตน
ให^ถูกต̂องสอดคล^องกับกฎหมาย” เช�นในพระราชบัญญัติจดแจ^งการพิมพ� พุทธศักราช ๒๕๔๐ จึงมี 
การบัญญัติให^อํานาจแก�ผู^บัญชาการตํารวจแห�งชาติมีอํานาจออกคําสั่งห^ามสั่งเข̂าหรือนําเข̂าเพ่ือ
เผยแพร�ในราชอาณาจักร ท่ีเป�นการหม่ินประมาท ดูหม่ินหรือแสดงอาฆาตมาดร^ายพระมหากษัตริย� 
พระราชินี รัชทายาทหรือผู^สําเร็จราชการแทนพระองค� หรือจะกระทบต�อความม่ันคงแห�ง
ราชอาณาจักร หรือความสงบเรียบร^อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยให^ผู^บัญชาการตํารวจ
แห�งชาติมีอํานาจริบและทําลาย เป�นต̂น๗๔  
 ในการจํากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อสารมวลชนจะมีกฎหมายซ่ึงเป�น
พระราชบัญญัติท่ีเก่ียวข̂องอีกมากมาย แม̂แต�ในกรณีท่ีเกิดสถานการณ�ฉุกเฉินหรือพิเศษเพ่ือรักษา
ความสงบเรียบร^อยภายในราชอาณาจักรและรัฐบาลยังสามารถประกาศใช^บทบัญญัติพิเศษ เช�น พระ
ราชกําหนดบริหารราชการในสถานการณ�ฉุกเฉิน พุทธศักราช ๒๕๔๘ หรือพระราชบัญญัติกฎอัยการ
ศึก พุทธศักราช ๒๔๕๗ เป�นต̂น ทําให^รัฐสามารถจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนรวมท้ัง
สื่อสารมวลชนเนื่องด̂วยอาศัยอํานาจจากบทบัญญัติดังกล�าวอีกประการหนึ่ง อีกท้ังยังมีการจํากัด
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นท่ีถือเป�นการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�
และประมวลกฎหมายอาญา เช�น การหม่ินสถาบันพระมาหากษัตริย� การหม่ินประมาทด̂วยการ
โฆษณา การละเมิดด̂วยกล�าวหรือข�าวแพร�หลายซ่ึงฝ�าฝ©นต�อความจริง เป�นต̂น๗๕  

                                           
 ๗๓ธนวัฒน� สุภวัฒนา, “การวิเคราะห�เน้ือหา บทบาท หน̂าท่ี และจริยธรรมของหนังสือพิมพ�ในการ
นําเสนอข�าว : กรณีศึกษาบริษัท ไร�ส^ม จํากัด”, สาขาวิชาสื่อสารมวลชน, (มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๘), หน̂า ๑. 
 ๗๔วชิราภรณ� พรหมชินวงศ�, “ความรู^และความคิดเห็นเก่ียวกับสิทธิการรับรู^ข̂อมูลตามพระราชบัญญัติ
ข̂อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ของนักข�าวหนังสือพิมพ�”, สาขาวิชาวารสารสนเทศ, (จุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๙), หน̂า ๑.  
 ๗๕ภูริพัฒน� แก̂วตาธนวัฒนา, “นวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัลเก่ียวกับกฎหมายสื่อสารมวลชนเพ่ือส�งเสริม
การพัฒนาสังคมไทย”, วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา, ป�ท่ี ๗ ฉบับท่ี ๑ (ม.ค.-มิ.ย. ๒๕๖๑) : ๑๒๔. 



 

 กฎหมายของประเทศไทยเก่ียวกับสื่อมวลชนล^วนแล^วแต�แทรกบทบัญญัติในการควบคุม
เนื้อหาไว^ท้ังสิ้นซ่ึงจะแตกต�างจากกฎหมายในต�างประเทศท่ีมุ�งเน^นควบคุมดูแลในเรื่องของรูปแบบ 
แหล�งเงินทุน ลักษณะการประกอบการและจรรยาบรรณสื่อ มากกว�าการควบคุมเนื้อหาภายในสื่อ แต�
จะกําหนดไว^อย�างชัดเจนว�าเนื้อหาประเภทใดท่ีถือเป�นความผิดบ̂าง เช�น ท่ีมีลักษณะของการดูถูก
เหยียดหยามชนชาติอ่ืนหรือละเมิดศักด์ิศรีความเป�นมนุษย� สนับสนุนการทําสงคราม เป�นภัยต�อเด็ก
และเยาวชน และยั่วยุให^เกิดความแตกแยก หรือรบกวนสิทธิเสรีภาพของประชาชน เป�นต̂น ต�างกับ
กฎหมายประเทศไทย ท่ีใช^ถ̂อยคําท่ีคลุมเครือไม�แน�ชัดว�า เนื้อประเภทใดท่ีต̂องถูกห^าม ถูกป�ดก้ันหรือ
ถูกลงโทษ เช�น ขัดต�อความสงบเรียบร^อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน กระทบต�อความม่ันคงของ
รัฐเกียรติภูมิของประเทศ มีผลกระทบต�อการก�อให^เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของ
ประชาชน แม̂แต�ท่ีส�งผลกระทบต�อการปฏิรูปการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�
ทรงเป�นประมุขโดยคณะปฏิรูปก็ยังเคยถูกกําหนดมาแล^วท้ังท่ีในทางท่ีถูกต̂อง ความไม�ชัดเจนเหล�านี้
ไม�ควรปรากฏอยู�ในกฎหมาย ซ่ึงต̂องบัญญัติหลักเกณฑ�ให^ชัดเจนสําหรับนําไปปฏิบัติ ลักษณะเช�นนี้จะ
นําไปสู�การใช^อํานาจอย�างเกินกว�าเหตุหรือขาดเหตุผลรองรับเพราะข้ึนอยู�กับดุลพินิจของฝ�ายรัฐผู^
ควบคุมเนื้อหาเช�น อํานาจในการห^ามเผยแพร�หรือป�ดก้ันการเข̂าถึงสื่อประเภทต�างๆ เป�นลักษณะการ
ใช^อํานาจเพ่ือการเซ็นเซอร�ก�อนการเผยแพร�ท้ังสิ้นหรือถูกป�ดก้ันซ่ึงย�อมกระทบท้ังต�อสิทธิในการ
แสดงออกของผู^เผยแพร� และสิทธิในการรับรู^ข̂อมูลข�าวสารของประชาชนหรือสังคม๗๖  
  ความผิดตามมาตรา ๓๒๘ นี้ เป�นความผิดท่ีสื่อสารมวลชนถูกฟuองมากท่ีสุด เพราะจะต̂อง
รายงานข�าวหรือเขียนบทความวิพากษ�วิจารณ�การปฏิบัติหน^าท่ีของบุคคลสาธารณะ โดยเจ^าของ
สื่อสารมวลชนมักจะถูกฟuองเป�นจําเลยร�วมกับแหล�งข�าวในข̂อหาร�วมกระทําผิดฐานหม่ินประมาท 
เนื่องจากสื่อสารมวลชนเป�นตัวกลางในการนําเสนอข�าว จึงนําเสนอไปตามข̂อเท็จจริงท่ีได̂มาจาก
แหล�งข�าว ส�วนในการเขียนบทความวิพากษ�วิจารณ�นั้น ส�วนใหญ�จะฟuองผู^เขียนหรือคอลัมนิสต� 
บรรณาธิการผู^พิมพ�ผู^โฆษณาและเจ^าของสื่อสารมวลชน๗๗  
  กฎหมายได̂เป�ดโอกาสให^สื่อสารมวลชนทําหน^าท่ีเสนอข�าวตามข̂อเท็จจริงท่ีได̂มาจาก
แหล�งต�างๆ และเขียนวิพากษ�วิจารณ�ได̂หากเป�นบุคคลสาธารณะและมีการกระทําท่ีสร^างความ
เสียหายต�อสังคม แต�หากเป�นเรื่องส�วนตัวท่ีไม�เก่ียวข̂องกับการปฏิบัติหน^าท่ีหรือเกิดความเสียหายต�อ
ประเทศชาติ หรือสิ่งท่ีเผยแพร�ออกไปนั้นไม�เป�นความจริงสื่อสารมวลชนย�อมไม�สามารถหลุดพ̂น
ความผิดนั้นได̂ การจํากัดเสรีภาพจะกระทํามิได̂เว^นแต�เฉพาะเพ่ือรักษาความม่ันคงของรัฐ เพ่ือ
คุ̂มครองสิทธิเสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเป�นอยู�ส�วนตัวของบุคคลอ่ืนเพ่ือ
รักษาความสงบเรียบร^อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพ่ือปuองกันหรือระงับความเสื่อมทราม

                                           
 ๗๖เพ็ญพงศ� สุขโชคศิริชัยพร, “การรับรู^เก่ียวกับประเทศช้ันนําของโลกและแนวทางในการคัดเลือกข�าว
ต�างประเทศในหนังสือพิมพ� และหนังสือพิมพ�ออนไลน�ไทย”, สาขาวิชาวารสารสนเทศ, (จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, 
๒๕๕๗), หน̂า ๑. 
 ๗๗พัชราภรณ� ครุฑเมือง, “การดํารงอยู�ของหนังสือพิมพ�ท̂องถ่ิน เอกราช ท�ามกลางกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม”, สาขาวิชาวารสารสนเทศ, (จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน̂า ๓๑.  



 

ทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน การสั่งป�ดกิจการสื่อสารมวลชนหรือสื่อสารมวลชนอ่ืนเพ่ือลิดรอน
เสรีภาพก็จะกระทํามิได̂เช�นกัน๗๘  
 ๔) ความสําคัญของงานประชาสัมพันธ�องค�กร 
  สาระสําคัญของงานประชาสัมพันธ�องค�กร คือ การให^ข̂อมูลข�าวสาร ให^ข̂อเท็จจริง
เก่ียวกับองค�กรในแง�มุมต�างๆ ไม�ว�าจะเป�นการรับรู^บทบาทอํานาจหน^าท่ีขององค�กรฝ�ายนิติบัญญัติ 
การปฏิบัติงานของสภานิติบัญญัติแห�งชาติ และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน^าท่ีสํานักงาน
เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห�งชาติ ท้ังนี้ มีจุดมุ�งหมายเพ่ือสร^างความเข̂าใจท่ีถูกต̂อง เกิดทัศนคติท่ีดี 
จนนําไปสู�ความสัมพันธ�/การมีส�วนร�วมท่ียั่งยืนกับประชาชนและสาธารณชนท่ัวไป 
  สําหรับกลยุทธ�การประชาสัมพันธ�นั้น โดยท่ัวไปมี ๒ กลยุทธ�หลัก ได̂แก� ๑) กลยุทธ�การ
ประชาสัมพันธ�เชิงรุก (Proactive Public Relations) หมายถึง การทําการประชาสัมพันธ�ล�วงหน^า 
ก�อนท่ีจะมีผลกระทบบางอย�างเกิดข้ึน กิจกรรมท่ีอยู�ภายใต̂กลยุทธ�การประชาสัมพันธ�เชิงรุก อาทิ การ
จัดแถลงข�าว การส�งข�าวแจก การจัดกิจกรรมพิเศษ เป�นต̂น ๒) กลยุทธ�การประชาสัมพันธ�เชิงรับ 
(Reactive Public Relations) เป�นการประชาสัมพันธ�ท่ีมีวัตถุประสงค�เพ่ือแก̂ไขความเข̂าใจผิดระหว�าง
องค�กร รวมถึงการปกปuองชื่อเสียงขององค�กรไม�ให^เกิดความเสียหายข้ึน๗๙ 
 สรุป นวัตกรรมการสื่อสารท่ีใช^ในการวิจัยครั้งนี้ หมายถึง นวัตกรรมรูปแบบหนึ่งท่ีมี
ความสําคัญต�อการดําเนินงานขององค�กร เพราะกระบวนการสื่อสารมีความสําคัญในฐานะเป�น
เครื่องมือหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและองค�กร ประกอบด̂วย การบริหารจัดการข̂อมูลเพ่ือ
การประชาสัมพันธ� การเผยแพร�ข̂อมูลเพ่ือสร^างการรับรู^ การสร^างเครือข�ายความร�วมมือ การรับรู^และ
เข̂าใจเก่ียวกับสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 
 
ตารางท่ี ๒.๗ สรุปสาระสําคัญเก่ียวกับนวัตกรรมการสื่อสาร 

 
 
 
                                           
 ๗๘วัชรพล ศรีปfกษา, “เขตอํานาจสอบสวน : ศึกษากรณีความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการให̂
สัมภาษณ�ทางหนังสือพิมพ�”, สาขาวิชานิติศาสตร�, (มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย�, ๒๕๕๘), หน̂า ๑. 
 ๗๙สํานักประชาสัมพันธ�, การประชาสัมพันธ�เชิงรุกเพ่ือการประชาสัมพันธ�องค�กร, เอกสารเผยแพร�, 
(๒๕๖๐), หน̂า ๖-๗.  

นักวิชาการหรือแหล�งข4อมูล แนวคิดหลัก 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ 

นวัตกรรมการสื่อสารจะเป�นการเชื่อมต�อความรู^ ความ
เข̂าใจท่ีถูกต̂องเหมาะสมและนําไปใช^ให^เกิดประโยชน�
สูงสุดกับสังคมได̂เป�นอย�างดี เป�นส�วนหนึ่งในการทําให^
เศรษฐกิจและสังคมให^เจริญก̂าวหน^าเพ่ือสร^างเสริมขีด
ความสามารถในการแข�งขันให^สูงข้ึน มีเปuาหมายในการ
พัฒนาความก̂าวหน^าทางเทคโนโลยีในการตอบสนองต�อ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได̂อย�างเหมาะสม 



 

ตารางท่ี ๒.๗ สรุปสาระสําคัญเก่ียวกับนวัตกรรมการสื่อสาร (ต�อ) 

 
 

นักวิชาการหรือแหล�งข4อมูล แนวคิดหลัก 
ภูริพัฒน� แก̂วตาธนวัฒนา นวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัลเพ่ือการจัดการรับรู^ สามารถ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได̂ในหลายมิติ เช�น 
การสร^างโอกาสทางการเรียนรู^ การเพ่ิมรายได̂ การเข̂าถึง
บริการของภาครัฐการเป�นศูนย�กลางในการเรียนรู^ ช�วย
ลดช�องว�าง เพ่ิมโอกาสและช�องทางการเข̂าถึงสารสนเทศ
ให^แก�ประชาชนและยังมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช^
งานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพอยู�ตลอดเวลา 

จินตวีร� คล^ายสังข� การใช^นวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัลเพ่ือพัฒนาประชาชนมี
วิวัฒนาการก̂าวหน^าไปอย�างมากเนื่องจากการเชื่อมต�อ
ความรู^และข̂อมูลทุกชนิดจากนวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัล
ในการแสวงหาความรู^และนํามาการพัฒนาสังคมได̂ในทุก
มิติและนําไปสู�ความเปลี่ยนแปลงสังคม 

Esper, T., Ellinger, A., Stank, T., 
Flint, D., & Moon, M. 

สังคมต̂องสร^างจัดและพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัล
ท่ีมีคุณภาพมีความเท่ียงตรงตามเนื้อเรื่องท่ีต̂องการ 
สามารถใช^ได̂สะดวกทําให^ประชาชนได̂พัฒนาศักยภาพ
และสมรรถนะได̂ด̂วยตนเองอย�างต�อเนื่องตลอดชีวิตแต�
ต̂องมีการจัดการท่ีดี จึงจะสามารถนําไปใช^ให^ เ กิด
ประโยชน�อย�างสูงสุด 

สํานักงานสถิติแห�งชาติ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

การพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของทุก
ประเทศจึงถูกเชื่อมโยงเข̂าด̂วยกัน ความเคลื่อนไหวต�างๆ 
ท่ีเกิดข้ึนของข̂อมูลข�าวสารได̂ก�อให^เกิดผลกระทบไปสู�
ทุกๆ ประเทศอย�างรวดเร็วด̂วยสื่อสารมวลชนจึงมีหน^าท่ี
ในการรวบรวมข̂อมูลข�าวสารสําหรับสาธารณะไม�ว�าจะ
เป�นไปในรูปแบบใดก็ตาม เพียงแต�จะต̂องมีหลักการท่ีมี
ความคล^ายคลึงกัน คือ การนําเสนอข�าวสารต̂องยึดม่ันใน
ความถูกต̂อง รวดเร็ว และเชื่อถือได̂ โดยต̂องยึดม่ัน
หลักการดังกล�าว  

ภูริพัฒน� แก̂วตาธนวัฒนา ปfจจุบันสื่อสารมวลชนในประเทศไทยได̂รับการพัฒนาให^
มีมาตรฐานเทียบเท�าในระดับสากล จากการเสนอความ
เป�นจริงท่ีแท̂จริง ถูกต̂องครบถ̂วน ไม�มีความลําเอียง 
ปราศจากการสอดแทรกความคิดเห็นและอารมณ�ส�วนตัว 
มีความซ่ือสัตย�เสนอในสิ่งท่ีถูกต̂องปราศจากอคติ 
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นักวิชาการหรือแหล�งข4อมูล แนวคิดหลัก 
ภูวสิษฎ� สุกใส จรรยาบรรณในวิชาชีพ ถือเป�นคุณสมบัติข้ันสูงสุดท่ี

บุคคลทุกวิชาชีพพึงยึดถือปฏิบัติ นักสื่อสารมวลชนต̂อง
ทํางานในวิชาชีพของตนด̂วยความซ่ือสัตย� สุจริต ไม�ลอก
ข� าวหรื อไ ด̂ ข̂อมูลมา ด̂วยวิ ธีการ ท่ี ไม� ถูก ต̂อง ไม� มี
ผลประโยชน�แอบแฝง ไม�รับอามิสสินจ^างใดๆ ไม�ใช^
ปากกาเป�นอาวุธทําร^ายผู^อ่ืน ต̂องประพฤติตนให^อยู�ใน
กรอบจริยธรรมในวิชาชีพ ต̂องรักษาเกียรติและศักด์ิศรี
แห�งวิชาชีพของตนไว^ 

ธนวัฒน� สุภวัฒนา สื่อสารมวลชนเป�นการสื่อสารท่ีมุ�งไปยังสาธารณชนด̂วย
เนื้อหาของสารท่ีเผยแพร�ไปอย�างกว^างขวางเพ่ือให^
ประชาชนและสังคมไทยได̂รับรู^  

วชิราภรณ� พรหมชินวงศ� รัฐธรรมนูญจะได̂บัญญัติรับรองเสรีภาพแต�การใช^สิทธิ
และเสรีภาพย�อมมีขอบเขตจํากัด เพราะไม�มีขอบเขต
จํากัดอาจเกิดผลกระทบต�อสิทธิและเสรีภาพของผู^อ่ืนอัน
จะก�อให^ภาวะไม�สงบเรียบร^อยในสังคมหมายความว�า
สื่อสารมวลชน จะใช^เสรีภาพในการนําเสนอข̂อเท็จจริง
หรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ก็ได̂ จะกระทบเรื่องส�วนตัว
ของบุคคลอ่ืนหรือความม่ันคงของรัฐ จากการแสดงความ
คิดเห็นอย�างไร^ขอบเขตจึงอาจก�อให^เกิดความเป�นธรรม
อย�างยิ่งและเพ่ือให^สิทธิและเสรีภาพของประชาชนทุกคน
ได̂รับการคุ̂มครองอย�างเสมอภาค 

เพ็ญพงศ� สุขโชคศิริชัยพร กฎหมายของประเทศไทยเก่ียวกับสื่อมวลชนล^วนแล^วแต�
แทรกบทบัญญัติในการควบคุมเนื้อหาไว^ ท้ังสิ้นซ่ึงจะ
แตกต� า ง จ ากกฎ หมาย ในต� า งป ระ เทศ ท่ี มุ� ง เ น^ น
ควบคุมดูแลในเรื่องของรูปแบบ แหล�งเงินทุน ลักษณะ
การประกอบการและจรรยาบรรณสื่อ มากกว�าการ
ควบคุมเนื้อหาภายในสื่อ แต�จะกําหนดไว^อย�างชัดเจนว�า
เนื้อหาประเภทใดท่ีถือเป�นความผิดบ̂าง 

พัชราภรณ� ครุฑเมือง สื่อสารมวลชนเป�นตัวกลางในการนําเสนอข�าว จึง
นําเสนอไปตามข̂อเท็จจริงท่ีได̂มาจากแหล�งข�าว ส�วนใน
การเขียนบทความวิพากษ�วิจารณ�นั้น ส�วนใหญ�จะฟuอง
ผู^เขียนหรือคอลัมนิสต� บรรณาธิการผู^พิมพ�ผู^โฆษณาและ
เจ^าของสื่อสารมวลชน 
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๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร 
 มีนักวิชาการด̂านพระพุทธศาสนาหลายท�านได̂อธิบายเก่ียวกับพุทธนวัตกรรมหรือ
นวัตกรรมเชิงพุทธไว^อย�างน�าสนใจดังนี้ 
 ๒.๓.๑ ความหมายของพุทธนวัตกรรม 
 นวัตกรรมแห�งการเรียนรู^ในพระพุทธศาสนา ถือเป�นวิธีการเรียนการสอนแนวใหม�ท่ีเป�น
เลิศของพระพุทธองค�ทรงสอนหลักความจริงของชีวิตเริ่มต̂นจากตัวเองก�อน เพ่ือให^รู^จักวิธีการเรียนรู^
ด̂วยตนเอง โดยเริ่มจากทุกข� สาเหตุให^เกิดทุกข� วิธีการดับทุกข� และแนวทางปฏิบัติให^พ̂นทุกข�ของ
ตนเอง โดยพระพุทธเจ^าทรงสอนให^ตระหนักถึงคุณค�าของการเรียนรู^โดยผ�านการปฏิบัติ การสนทนา 
โดยผ�านสื่อธรรมชาติ สอนให^เข̂าใจง�าย ชวนให^ผู^เรียนใคร�อยากเรียนรู^และปฏิบัติตามด̂วยตนเอง สร^าง
ศรัทธา และพอใจในการเรียนรู^ นี้คือนวัตกรรมการสอนท่ีเป�นเลิศของพระพุทธเจ^า๘๐  
  เม่ือได̂ศึกษาแนวคิดของนวัตกรรมจะพบว�าการคิดและการกระทําเรื่องใหม�หรือเรื่องเก�า
มาพัฒนาใหม�ให^ทุกคนยอมรับไปปฏิบัติตามได̂ผลดีผู^เขียนคิดว�านี้คือนวัตกรรม ซ่ึงสอดคล^องกับ
แนวคิดท่ีอธิบายว�า นวัตกรรม เป�นกระบวนการสร^างสรรค� คิดค̂น พัฒนา สามารถนําไปปฏิบัติจริง 
และมีการเผยแพร�ออกสู�ชุมชน ในลักษณะเป�นของใหม�ท่ีไม�เคยมีมาก�อน หรือของเก�าท่ีมีอยู�แต�เดิมแต�
ได̂รับการปรับปรุงเสริมแต�งพัฒนาข้ึนใหม�ให^มีมูลค�าทางเศรษฐกิจ๘๑ สอดคล^องกันนั้น นวัตกรรมเป�น

                                           
 ๘๐สิน งามประโคน, นวัตกรรมแห�งการเรียนรู4เชิงพุทธ, (คณะครุศาสตร� : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐), หน̂า ๓๓๐. 
 ๘๑กีรติ ยศยิ่งยง, องค�กรแห�งนวัตกรรม แนวคิด และกระบวนการ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�
แห�งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน̂า ๑๒. 

นักวิชาการหรือแหล�งข4อมูล แนวคิดหลัก 
วัชรพล ศรีปfกษา กฎหมายได̂เป�ดโอกาสให^สื่อสารมวลชนทําหน^าท่ีเสนอ

ข�าวตามข̂อเท็จจริงท่ีได̂มาจากแหล�งต�างๆ และเขียน
วิพากษ�วิจารณ�ได̂หากเป�นบุคคลสาธารณะและมีการ
กระทําท่ีสร^างความเสียหายต�อสังคม แต�หากเป�นเรื่อง
ส�วนตัวท่ีไม�เก่ียวข̂องกับการปฏิบัติหน^าท่ีหรือเกิดความ
เสียหายต�อประเทศชาติ 

สํานักประชาสัมพันธ� กลยุทธ�การประชาสัมพันธ�นั้น โดยท่ัวไปมี ๒ กลยุทธ�
หลัก ไ ด̂แก�  ๑ ) กลยุทธ�การประชาสัมพันธ� เชิ งรุก 
(Proactive Public Relations) หมายถึง การทําการ
ประชาสัมพันธ�ล�วงหน^า ก�อนท่ีจะมีผลกระทบบางอย�าง
เกิดข้ึน กิจกรรมท่ีอยู�ภายใต̂กลยุทธ�การประชาสัมพันธ�
เชิงรุก 



 

แนวคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ�ใหม�ๆ ท่ียังไม�เคยใช^มาก�อน หรือเป�นการพัฒนาดัดแปลงจาก
ของเดิมท่ีมีอยู�แล^วให^ทันสมัยและใช^ประโยชน�ได̂ดียิ่งข้ึน๘๒  
 กระบวนทัศน�ในการพัฒนาประเทศภายใต̂ “ประเทศไทย ๔.๐” ซ่ึงเป�นนโยบายท่ีเป�นการ
วางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เป�นจุดเริ่มต̂นในการขับเคลื่อนไปสู�การเป�นประเทศท่ีม่ัง
ค่ัง ม่ันคง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน�รัฐบาลนั้น สาระสําคัญท่ีสุดย�อมอยู�ท่ีการพัฒนาคนให^มีศักยภาพ
หรือคุณภาพในการท่ีจะไปพัฒนาในภาคส�วนต�างๆ ให^เป�นไปตามนโยบายท่ีวางไว^ สมเด็จพระพุทธ
โฆษาจารย�ในฐานะนักปราชญ�ทางพระพุทธศาสนาในปfจจุบัน ได̂นําเสนอไว^ว�า ถ̂ามองจากปfญหา
สังคมไทย ท่ีขาดวัฒนธรรมอุตสาหกรรมและวัฒนธรรมวิทยาศาสตร�ตามแบบอย�างตะวันตก สิ่งท่ีต̂อง
ดําเนินการด�วน ก็คือ จะต̂องสร^างคนไทยให^มีวัฒนธรรมของความใฝ�รู^ สู^สิ่งยากข้ึนมาเพ่ือพัฒนา
ประเทศให^เจริญก̂าวหน^าต�อไป โดยการสร^างจิตใจของนักผลิตและนักสร^างสรรค�ข้ึนมา นั่นก็คือการ
สร^างคนไทยให^มีจิตใจวิทยาศาสตร�และวัฒนธรรมวิทยาศาสตร� อันเป�นลักษณะของความใฝ�รู^ รักความ
จริง ชอบเหตุผลนิยมปfญญา ชอบค̂นคว^า แสวงหาสืบสาว ตรวจสอบ และการทดลองจนค̂นพบความ
จริง และจิตใจของนักเทคโนโลยีท่ีใฝ�สร^างสรรค� และจิตใจแห�งนักอุตสาหกรรมท่ีเพียรบากบ่ันสู^สิ่ง
ยาก๘๓ 
  นอกจากจะต̂องหันมาสร^างวัฒนธรรมแห�งความใฝ�รู^สู^สิ่งยากแล^ว ท�านยังเห็นว�าคนไทยยัง
จะต̂องมีวัฒนธรรมแห�งการมองกว^าง คิดไกล และใฝ�รู^อีกด̂วย นั่นก็คือ คนไทยจะต̂องไม�มองเห็น
เฉพาะประโยชน�ของตัวเอง ของพวกพ̂อง หรือมองเห็นเฉพาะประโยชน�เฉพาะหน^าเท�านั้น แต�จะต̂อง
มองให^กว^างออกไปในสังคม โลก และธรรมชาติ ซ่ึงมิได̂จํากัดขอบเขตอยู�กับเพียงสังคมใดสังคมหนึ่ง 
และจะต̂องมองในลักษณะของการสร^างสรรค�วัฒนธรรมอีกด̂วย นั่นคือ การท่ีจะสร^างสรรค�ได̂จะต̂องมี
ความใฝ�รู^ในสิ่งต�างๆ อยู�เสมอ สิ่งท่ีสังคมไทยจะต̂องดําเนินการอีกประการหนึ่งก็คือ การรักษา
วัฒนธรรมแห�งเมตตาให^คงอยู�อย�างยั่งยืน ได̂แก� การรักษาความมีน้ําใจ ความรัก ความปรารถนาดี 
การเอ้ือเฟ©ªอเผื่อแผ�ช�วยเหลือกันต�างๆ ตลอดจนการนับถือกันเป�นพ่ีน^อง เป�นต̂น อันเป�นพ้ืนเพภูมิหลัง
ของสังคมไทยมาแต�เดิม ในขณะเดียวกันสังคมไทยก็จะต̂องพัฒนาวัฒนธรรมในการแสวงปfญญา คือ 
ความใฝ�รู^ เข̂าถึงความจริง และการคิดหาทางแก̂ไขปfญหาในสิ่งต�างๆ เพ่ือท่ีจะสามารถดํารงสังคมอยู�
ได̂ในโลกแห�งการแข�งขันในปfจจุบัน การท่ีคนไทยจะก̂าวไปสู�ทิศทางท่ีกําหนดไว^ได̂นั้น ท�านเห็นว�า 
“คนไทยจะต̂องมีปfญญาท่ีเข̂มแข็ง จะมองเรื่องอะไรต̂องมองให^ชัด จะศึกษาอะไรต̂องให^รู^เข̂าใจชัด 
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนของเรา จะต̂องให^เขาพัฒนาตัวข้ึนมาชนิดท่ีได̂ปfญญาท่ีแท̂ ไม�ใช�อยู�แค�สัก

                                           
 ๘๒กิดานันท� มลิทอง, เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม, (กรุงเทพมหานคร : อรุณการพิมพ�, 
๒๕๔๕), หน̂า ๒๕๕. 
 ๘๓ธนภณ สมหวัง, พุทธศาสนากับการพัฒนาไทยแลนด� ๔.๐, สํานักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยศรี
ปทุม, [ออนไลน�], แหล�งข̂อมูล : https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/๖๔๑๒๕๙ [๓ กุมภาพันธ� 
๒๕๖๓].  



 

แต�ว�าความโก̂ แต�จะต̂องกระจ�าง แจ�มแจ^ง เรียนรู^อะไรต̂องชัดเจน ให^เกิดปfญญาท่ีแท̂จริง แล^วเราก็จะ
มาช�วยแก̂ปfญหาสร^างสรรค�สังคมได̂จริง สังคมก็จะเดินหน^าไปได̂”๘๔ 
 สรุป พุทธนวัตกรรมหมายถึง นวัตกรรมแห�งการเรียนรู^ในพระพุทธศาสนา ถือเป�นวิธีการ
เรียนการสอนแนวใหม�ท่ีเป�นเลิศของพระพุทธองค� โดยทรงสอนให^ตระหนักถึงคุณค�าของการเรียนรู^
โดยผ�านการปฏิบัติ การสนทนา โดยผ�านสื่อธรรมชาติ สอนให^เข̂าใจง�าย ชวนให^ผู^เรียนใคร�อยากเรียนรู^
และปฏิบัติตามด̂วยตนเอง สร^างศรัทธา และพอใจในการเรียนรู^ นี้คือนวัตกรรมการสอนท่ีเป�นเลิศ 
  
ตารางท่ี ๒.๘ สรุปสาระสําคัญเก่ียวกับความหมายของพุทธนวัตกรรม 

 
 ๒.๓.๒ พุทธนวัตกรรมเพ่ือการส่ือสาร 
 นวัตกรรม (Innovation) คืออะไร เก่ียวข̂องกับการเรียนรู^แบบพุทธได̂อย�างไร หาก
พิจารณาถ�องแท̂จะพบคําตอบดังคํานิยามของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได̂ให^ความหมาย
ของนวัตกรรมว�า หมายถึงสิ่งท่ีทําข้ึนใหม�หรือแปลกจากเดิมซ่ึงอาจจะเป�นความคิด วิธีการหรือ

                                           
 ๘๔เรื่องเดียวกัน. 

นักวิชาการหรือแหล�งข4อมูล แนวคิดหลัก 
สิน งามประโคน พระพุทธเจ^าทรงสอนให^ตระหนักถึงคุณค�าของการเรียนรู^

โดยผ�านการปฏิบัติ การสนทนา ผ�านสื่อธรรมชาติ สอน
ให^เข̂าใจง�าย ชวนให^ผู^เรียนใคร�อยากเรียนรู^และปฏิบัติ
ตามด̂วยตนเอง สร^างศรัทธา และพอใจในการเรียนรู^ 

กีรติ ยศยิ่งยง นวัตกรรม เป�นกระบวนการสร^างสรรค� คิดค̂น พัฒนา 
สามารถนําไปปฏิบัติจริง และมีการเผยแพร�ออกสู�ชุมชน 
ในลักษณะเป�นของใหม�ท่ีไม�เคยมีมาก�อน หรือของเก�าท่ีมี
อยู�แต�เดิมแต�ได̂รับการปรับปรุงเสริมแต�งพัฒนาข้ึนใหม�ให^
มีมูลค�าทางเศรษฐกิจ  

กิดานันท� มลิทอง นวัตกรรมเป�นแนวคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ�ใหม�ๆ 
ท่ียังไม�เคยใช^มาก�อน หรือเป�นการพัฒนาตัดแปลงจาก
ของเดิมท่ีมีอยู�แล^วให^ทันสมัยและใช^ประโยชน�ได̂ดียิ่งข้ึน 

ธนภณ สมหวัง นักปราชญ�ทางพระพุทธศาสนาในปfจจุบัน ได̂นําเสนอไว^
ว� า ถ̂ ามองจากปfญหาสั งคมไทย ท่ีขาดวัฒนธรรม
อุตสาหกรรมและวัฒนธรรมวิทยาศาสตร�ตามแบบอย�าง
ตะวันตก สิ่งท่ีต̂องดําเนินการด�วน ก็คือ จะต̂องสร^างคน
ไทยให^มีวัฒนธรรมของความใฝ�รู^  สู^สิ่งยากข้ึนมาเพ่ือ
พัฒนาประเทศให^เจริญก̂าวหน^าต�อไป โดยการสร^างจิตใจ
ของนักผลิตและนักสร^างสรรค�ข้ึนมา 



 

อุปกรณ� เป�นต̂น และคํานิยามของ พจนานุกรม Oxford Advanced Learner’s Dictionary ได̂ให^
ความหมายของ นวัตกรรมว�า การริเริ่มใช^สิ่งของ ความคิด หรือแนวทางใหม�ๆ ในการทําสิ่งต�างๆ 
ข้ึนมา จากแนวคิดดังกล�าวแสดงให^เห็นว�า นวัตกรรม เป�นแนวคิดและการปฏิบัติแนวทางใหม� 
โดยเฉพาะการเรียนรู^คําสอนท่ีเป�นหลักพุทธธรรม ท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจ^าได̂ตรัสรู^ความจริงท่ีประเสริฐ
ซ่ึงถือว�าเป�นแนวทางใหม�ท่ีพระพุทธเจ^าทรงค̂นพบ ดังคํากล�าวท่ีว�า 
  พระพุทธเจ^าทรงเป�นบรมครูท่ีประเสริฐของมนุษย�และเทวดาด̂วย ดังท่ีปรากฏในภาษา
บาลีว�า๘๕ สตฺถา เทวมนุสฺสานํ แปลว�า พระศาสดาเป�นครูผู^สอนของเทวดาและมนุษย�ท้ังหลาย เป�น
สารถีฝ¦กคนได̂ไม�มีใครยิ่งกว�า พระนามนี้พุทธศาสนิกชนท้ังหลายเคารพบูชา และยกย�องเทิดทูน
พระองค�ในฐานะทรงเป�นครูสอนท่ียิ่งใหญ�ท่ีสุด ทรงสอนหลักการเรียนรู^ตามแนวทางท่ีพระพุทธองค�ได̂
ศึกษาเรียนรู^ด̂วยพระองค�เอง จนได̂ตรัสรู^คือรู^ความจริงท่ีประเสริฐซ่ึงเรียกว�า รู^อริยสัจ ๔ ได̂แก�การรู^
ความจริงเรื่องทุกข�รู^สาเหตุทําให^เกิดทุกข� หรือ ปfญหา รู^วิธีการแก̂ปfญหา หรือดับทุกข� และรู^แนวทาง
ปฏิบัติให^พ̂นทุกข�เพ่ือพัฒนาตนให^เข̂าใจ เข̂าถึงความจริงของชีวิต ซ่ึงถือเป�นนวัตกรรมความรู^ท่ียิ่งท่ีสุด
ในโลก 
  พุทธวิธีการสื่อสาร เป�นการสอนแนะนําให^พุทธบริษัทได̂เรียนรู^หลักคําสอนของพระพุทธ
องค�เป�นนวัตกรรมใหม�ซ่ึงได̂มีนักปราชญ�ทางพระพุทธศาสนาได̂กล�าวถึงการสอนของพระพุทธเจ^าว�า๘๖ 
 ๑. สันทัสสนา คือ อธิบายให^เห็นชัดเจนแจ�มแจ^งเหมือนจูงมือไปดูให^เห็นกับตา 
  ๒. สมาทปนา คือ จูงใจให^เห็นจริงด̂วย ชวนให^คล^อยตาม จนต̂องยอมรับและนําไปปฏิบัติ 
  ๓. สมุตเตชนา คือ เร^าใจให^แกล^วกล^าบังเกิดกําลังใจ ปลุกให^มีอุตสาหะแข็งขัน ม่ันใจว�า
จะทําให^สําเร็จได̂ไม�หวั่นระย�อต�อความเหนื่อยยาก 
  ๔. สัมปหังสนา คือ ชโลมใจให^แช�มชื่น ร�าเริง เบิกบาน ฟfงไม�เบ่ือและเป�¤ยมด̂วยความหวัง
เพราะมองเห็นคุณประโยชน�ท่ีจะได̂รับจากการปฏิบัติ 
  และพระสัมมาสัมพุทธเจ^าทรงมีวิธีการสอนบุคคลท่ีแตกต�างกันตามความเหมาะสม เช�น 
การสอนพวกปfญจวัคคีย� พระองค�ทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและอนัตตลักขณสูตร เม่ือตรัสสอน
แก�ยสกุลบุตรพระพุทธองค�ทรงแสดงอนุบุพพิกถาและทรงสอนพวกชฎิล ๓ พ่ีน^องจะทรงแสดงอาทิตต
ปริยายสูตรท้ังนี้ เพราะผู^เรียนมีภูมิหลังต�างกัน จึงทรงเลือกวิธีการสอนท่ีแตกต�างกัน นี้คือวิธีการใหม�
ในสมัยนั้น เม่ือพิจารณาดีๆ นี้คือนวัตกรรมใหม�นั่นเอง๘๗ 
 เม่ือได̂ศึกษาแนวคิดของนวัตกรรมจะพบว�าการคิดและการกระทําเรื่องใหม�หรือเรื่องเก�า
มาพัฒนาใหม�ให^ทุกคนยอมรับไปปฏิบัติตามได̂ผลดีผู^เขียนคิดว�านี้คือนวัตกรรม สอดคล^องกันนั้น
ความหมายของนวัตกรรม เป�นกระบวนการสร^างสรรค� คิดค̂น พัฒนา สามารถนําไปปฏิบัติจริง และมี
                                           
 ๘๕องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๒๘๑/๓๑๗.  
 ๘๖พระธรรมป�ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร� ฉบับประมวลธรรม, พิมพ�ครั้ง
ท่ี ๙, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน^า ๔๕. 
 ๘๗สิน งามประโคน, “นวัตกรรมแห�งการเรียนรู^เชิงพุทธ”, สารนิพนธ�พุทธศาสตรบัณฑิต, (คณะครุ
ศาสตร� : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐), หน̂า ๓๓๑. 



 

การเผยแพร�ออกสู�ชุมชน ในลักษณะเป�นของใหม�ท่ีไม�เคยมีมาก�อน หรือของเก�าท่ีมีอยู�แต�เดิมแต�ได̂รับ
การปรับปรุงเสริมแต�งพัฒนาข้ึนใหม�ให^มีมูลค�าทางเศรษฐกิจ๘๘ สอดคล^องกันนวัตกรรมเป�นแนวคิด 
การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ�ใหม�ๆ ท่ียังไม�เคยใช^มาก�อน หรือเป�นการพัฒนาตัดแปลงจากของเดิมท่ีมี
อยู�แล^วให^ทันสมัยและใช^ประโยชน�ได̂ดียิ่งข้ึน๘๙ และสํานักงานนวัตกรรมแห�งชาติ ได̂ให^ความหมายว�า 
นวัตกรรม หมายสิ่งใหม�ท่ีเกิดจากการใช^ความรู^และความสร^างสรรค�ท่ีมีประโยชน�ต�อเศรษฐกิจและ
สังคม๙๐ ในขณะท่ีนักวิชาการต�างชาติได̂กล�าวว�า นวัตกรรม คือแนวคิดแบบการปฏิบัติซ่ึงเป�นสิ่งใหม�ท่ี
บุคคลจะนํามาปฏิบัติ๙๑ 
  จากคํานิยามคําว�า นวัตกรรม จะพบว�า เป�นแนวคิดในการปฏิบัติแบบใหม�ท่ีจะก�อให^เกิด
ผลท่ีดียิ่งข้ึนกว�าเดิมในการเรียนรู^หลักคําสอนในพระพุทธศาสนา หรือในการเรียนรู^เชิงพุทธ จึงขอ
ย^อนกลับมาศึกษาพุทธวิธีแห�งการเรียนรู^ถือว�าพระพุทธเจ^าทรงเป�นผู^ค̂นพบนวัตกรรมแห�งความรู^ใหม�
ท่ียิ่งใหญ�ท่ีสุดจะเห็นได̂ว�า พระสัมมาสัมพุทธเจ^า พระองค�ทรงสั่งสอนพุทธบริษัทท้ัง ๔ ได̂แก� ภิกษุ 
ภิกษุณี อุบาสกและอุบาสิกา เป�นเวลา ๔๕ ป� นับต้ังแต�ได̂ตรัสรู^เป�นพระพุทธเจ^า มีคําสอน ๘๔,๐๐๐ 
พระธรรมขันธ� เม่ือนํามาจัดหมวดคําสอนเป�นหนังสือพระไตรป�ฎกได̂จํานวน ๔๕ เล�มในประเทศไทย 
ส�วนการจัดแต�งหนังสือพระไตรป�ฎกประเทศอ่ืนๆ จํานวนเล�มจะเท�ากัน อยากจะกล�าวว�านี้ คือ 
นวัตกรรมคําสอนท่ียิ่งใหญ�ท่ีสุดในโลก๙๒ 
 ดังท่ีกล�าวมาจะพบว�า พระพุทธองค�ทรงใช^ศิลปะการสอนท่ีดีและทันสมัยใหม�เสมอและ
พระพุทธองค�ทรงมีวิธีการสอนรูปแบบต�างๆ ท่ีจัดว�าเป�นนวัตกรรมแบบใหม�ๆ เสมอเพ่ือให^เหมาะสม
บุคคลแต�ละคน เช�น รูปแบบสากัจฉา หรือสนทนา แบบบรรยาย จะเห็นได̂ในการประชุมใหญ�ในการ 
แสดงธรรมประจําวัน และแบบตอบปfญหา อย�างตรงไปตรงมา แบบย^อนถาม บ̂างก็แยกความตอบ
บ̂างไม�ทรงตอบ และทรงสอนแบบเปรียบเทียม เป�นต̂น หลักการท่ีกล�าวมาท้ังหมดนั้น พระพุทธองค�
ทรงสอนให^ผู^เรียนหรือผู^ฟfงธรรมมีส�วนร�วมในการซักถามข̂อสงสัยในหลักคําสอนเม่ือเข̂าใจแล^ว พระ
พุทธองค�ก็ทรงให^ผู^เรียนลงมือทําด̂วยตนเอง (Learning by Doing) จะได̂เกิดการเรียนรู^เข̂าใจจากการ
ปฏิบัติด̂วยตนเองหรือจากประสบการณ� จนผู^ปฏิบัติเข̂าถึงหลักความจริงด̂วยปfญญาของตน จิตเป�น
กุศลหลุดพ̂นจากกิเลส ซ่ึงจะขอนํากรณีตัวอย�างจากพระสูตรมาเป�นแบบอย�างในการสอนแสดงเพ่ือ
ชี้ให^เห็นความสามารถในใช^นวัตกรรมแห�งสอนท่ีเป�นเลิศเหนือคนอ่ืน จึงขอนํากรณีตัวอย�างการสอนท่ี
จัดว�าเป�นนวัตกรรมแบบใหม�ในสมัยนั้นดังนี้ 
                                           
 ๘๘กีรติ ยศยิ่งยง, องค�กรแห�งนวัตกรรม แนวคิด และกระบวนการ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�
แห�งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน̂า ๑๒. 
 ๘๙กิดานันท� มะลิทอง, เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม, (กรุงเทพมหานคร : อรุณการพิมพ�, 
๒๕๔๕), หน̂า ๒๕๕.  
 ๙๐สํานักงานนวัตกรรมแห�งชาติ ,  นวัตกรรมแห�งประเทศไทย Innovate Thailand, 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักงานนวัตกรรมแห�งชาติ, ๒๕๔๙), หน̂า ๘.  
 ๙๑Everett M., Roger, Diffusion of Innovations. (New York: A Division of Simon & 
Schuster Inc., 1953), p. 12. 
 ๙๒อ̂างแล^ว, หน̂า ๓๓๓. 



 

 กรณีศึกษาการเรียนรู^เรื่องลาภสักการะมากพระองค�และสาวก สมัยหนึ่งพระผู^มีพระภาค
ทรงแสดงแก�ภิกษุท้ังหลาย ขณะประทับอยู� ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสา
วัตถี โดยทรงปรารภลาภสักการะเป�นอันมากท่ีเกิดข้ึนแต�พระองค�และภิกษุสงฆ�ในขณะนั้นว�า จะเป�น
เหตุให^ภิกษุบางพวกยึดติดในลาภสักการะเหล�านั้น เนื้อหาของพระสูตรนี้มี ๒ ตอน ตอนต̂นพระผู^มี
พระภาคทรงแสดงตอนท่ี ๒ ท�านพระสารีบุตรเป�นผู^แสดง มีใจความสําคัญดังนี้๙๓ 
  ตอนต̂น พระผู^มีพระภาคทรงสอนให^ภิกษุท้ังหลายเป�นธรรมทายาทของพระองค� ไม�ให^
เป�นอามิสทายาทของพระองค� ทรงให^เหตุผลว�า ถ̂าภิกษุท้ังหลายเป�นอามิสทายาท จะถูกวิญ¬ูชนติ
เตียนได̂ แต�ถ̂าภิกษุท้ังหลายเป�นธรรมทายาท วิญ¬ูชนจะยกย�องสรรเสริญ ทรงอุปมาให^ฟfงว�า ถ̂า
พระองค�เสวยพระกระยาหารเสร็จแล^ว ทรงมีความสุขตามท่ีปรางค�แล^ว แต�พระกระยาหารของ
พระองค�ยังเหลืออยู� พอดีมีภิกษุ ๒ รูปมาเฝuา และกําลังหิวจัด พระองค�อนุญาตให^ภิกษุท้ังสองฉันพระ
กระยาหารนั้นได̂ตามต̂องการแต�ถ̂าไม�ต^องการ พระองค�จะทรงท้ิง ภิกษุรูปหนึ่งไม�ยอมฉัน เพราะคิดถึง
พระดํารัสของพระผู^มีพระภาคว�า “ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายลงเป�นธรรมทายาทของเรา อย�าเป�น
อามิสทายาทของเรา” จึงยอมหิวไปตลอดคืน แต�อีกรูปหนึ่งฉัน เพราะต̂องการบรรเทาความหิว ทรง
สรุปว�า พระองค�ทรงสรรเสริญภิกษุผู^ไม�ยอมฉันท้ังๆ ท่ีหิวจัด เพราะการกระทําเช�นนั้นจะเป�นไปเพ่ือ
ความเป�นผู^มักน^อย สันโดษ ขัดเกลา เลี้ยงง�ายเป�นผู^มีความเพียร 
 พระสูตรนี้พระพุทธองค�มีพระประสงค� เพ่ือจะทรงชมเชยบุคคล ผู^เป�นธรรมทายาท ทรง
ดําเนินอามิสทายาท เป�นคําสอนท่ีทรงให^เหตุผลในการคิดด̂วยตนเอง ชี้ให^เห็นว�าการรักษาวินัยและ
ปฏิบัติตามพระวินัยท่ีพระองค�ทรงแสดงแล^วสําคัญท่ีสุด จากกรณีตัวอย�างของพระสูตรนี้เพ่ือให^
พระภิกษุเรียนรู^ว�า วินัยก็คือวินัย ต̂องรักษาเพ่ือพัฒนาตนเองในเรื่องท่ีถูกต̂อง อย�าทําผิดวินัยในเรื่อง
เล็กน^อยท่ีพอทนได̂ ต̂องอดทนเพ่ือรักษาวินัยสงฆ� และเป�นแบบอย�างท่ีดีของพระสงฆ�ด̂วย ให^ยึดถือว�า 
พระธรรมวินัยต̂องยิ่งใหญ�เหนือสิ่งใดของชีวิต นี้เป�นการสอนแบบใหม�ให^คิดเองว�าควรหรือไม�ควรทํา 
  กรณีศึกษาเรื่องท่ี ๒ พระผู^มีพระภาคประทับอยู� ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิก
เศรษฐีเขตกรุงสาวัตถี ณ ท่ีนั้น พระผู^มีพระภาคได̂รับสั่งว�า “ภิกษุท้ังหลาย เม่ือภิกษุพิจารณาเห็น
ความพอใจอยู�เนืองๆ ในธรรมท้ังหลายท่ีเป�นปfจจัยแห�งอุปาทาน ตัณหาย�อมเจริญ เพราะตัณหาเป�น
ปfจจัย อุปาทานจึงมีเพราะอุปาทานเป�นปfจจัย ภพจึงมี ฯลฯ ความเกิดข้ึนแห�งกองทุกข�ท้ังมวลนี้ มีได̂
ด̂วยประการฉะนี้  
  เปรียบเหมือนต̂นไม�ใหญ�มีรากหยั่งลงและแผ�ขยายไปรอบๆ รากท้ังหมดนั้นย�อมดูดอาหาร
ข้ึนไปข̂างบน เม่ือเป�นอย�างนี้ ต̂นไม�ใหญ�นั้นได̂อาหารอย�างนั้น ได̂สารอย�างนั้น พึงยืนต̂นอยู�ได̂ตลอด
กาลนานอุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น เม่ือภิกษุพิจารณาเห็นความพอใจอยู�เนืองๆ ในธรรมท้ังหลาย 
ท่ีปfจจัยแห�งอุปาทาน ตัณหาย�อมเกิด เพราะตัณหาเป�นปfจจัย อุปาทานจึงมี เพราะอุปาทานเป�นปfจจัย 
ภพจึงมี ฯลฯ ความเกิดข้ึนแห�งกองทุกข�ท้ังมวลนี้ มีได̂ด^วยประการฉะนี้ 

                                           
 ๙๓ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๐/๒๗.  



 

  เม่ือภิกษุพิจารณาเห็นโทษเนืองๆ ในธรรมท้ังหลายท่ีเป�นปfจจัยแห�งอุปาทาน ตัณหาย�อม
ดับเพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับฯลฯ ความดับแห�งกองทุกข�ท้ังมวลนี้ 
มีได̂ด^วยประการฉะนี้”๙๔ 
 พระสูตรนี้พบว�า พระพุทธเจ^าทรงสอนให^ภิกษุพิจารณาเรียนรู^ด̂วยตนเองถึงเหตุท่ีทําให^
เกิดทุกข�ด̂วยตัณหาเป�นปfจจัย สําคัญและทรงเปรียบเหมือนต̂นไม̂ใหญ�ท่ีมีรากหยั่งลงและแผ�ขยายไป
รอบๆ รากท้ังหมด... เหมือนกิเลสเป�นเหตุให^เกิดทุกข�หยั่งรากเหมือนต̂นไม̂และพบว�าทรงสอนให^
พิจารณาเห็นโทษของตัณหาและเหตุปfจจัยแห�งการอุปาทานตัณหาย�อมดับ เพราะตัณหาดับฯลฯ ภิกษุ
ท้ังหลายชื่นชมคําสอนของพระองค� น^อมนําไปปฏิบัติด^วยความพอใจ และอีกพระสูตรหนึ่งพบว�า 
  กรณีศึกษาท่ี ๓ พระสูตรนี้ พระผู^มีพระภาคทรงแสดงแก�อภัยราชกุมาร ซ่ึงรับอาสา
นิครนถ�นาฏบุตรมาโต̂วาทะกับพระองค� ขณะประทับอยู� ณ พระเวฬุวัน สถานท่ีให^เหยื่อกระแต เขต
กรุงราชคฤห� มีเนื้อหาสาระโดยย�อดังนี้ 
  นิครนถ� นาฏบุตรได̂ทูลเชิญให^อภัยราชกุมารเข̂าไปโต̂วาทะกับผู^มีพระภาค โดยเสนอ
ปfญหา ๒ เง่ือนคือ ปfญหาว�า “มีบ̂างไหม ท่ีพระตถาคตตรัสวาจาอันไม�เป�นท่ีรัก ไม�เป�นท่ีชอบใจของ
ผู^อ่ืน” แล^วสอนวิธีต^อนให^จน ดังนี้ 
  - ถ̂าพระผู^มีพระภาคตรัสตอบว�า “มีบ̂าง” ให^ทูลถามว�า “เม่ือเป�นเช�นนั้น การกระทํา 
ของพระองค�ก็ไม�ต�างอะไรกับการกระทําของปุถุชน” 
  - ถ̂าพระผู^มีพระภาคตรัสตอบว�า “มีบ̂าง” ให^ทูลถามว�า “เม่ือเป�นเช�นนั้น เพราะเหตุไร 
พระองค�จึงทรงพยากรณ�พระเทวทัตว�า “เทวทัตจักเกิดในอบาย จักเกิดในนรก ท้ังอยู�สิ้น ๑ กัป เป�นผู^ 
ท่ีใครๆ เยียวยาไม�ได̂” เพราะพระวาจาของพระองค�นั้น ทําให^พระเทวทัตโกรธ เสียใจ”๙๕ 
 อภัยราชกุมารได̂นําปfญหานั้นเข̂าไปทูลถามพระผู^มีพระภาค พระองค�ตรัสตอบว�า ปfญหา
เช�นนี้จะวิสัชชนาโดยส�วนเดียวไม�ได̂ พระองค�ทรงใช^หลักเอกังสพยากรณ� คือ ตอบแบบยืนยันอย�าง
เดียวไม�ได̂และในกรณีนี้ทรงใช^วิภัชชพยากรณ� คือ ตอบแบบแยกแยะประเด็น มีท้ังยืนยันและปฏิเสธ
แล^วทรงแสดงหลักเกณฑ�การตรัสวาจาของพระองค� ๖ ข̂อ คือ 
  ๑. วาจาท่ีไม�จริง ไม�แท̂ ไม�ประกอบด̂วยประโยชน� และวาจานั้นไม�เป�นท่ีรัก ไม�เป�นท่ีชอบ
ใจของผู^อ่ืน ตถาคตไม�กล�าววาจานั้น 
  ๒. วาจาท่ีจริง ท่ีแท̂ แต�ไม�ประกอบด̂วยประโยชน� และวาจานั้นไม�เป�นท่ีรัก ไม�เป�นท่ีชอบ
ใจของผู^อ่ืน ตถาคตไม�กล�าววาจานั้น 
  ๓. วาจาท่ีจริง ท่ีแท̂ และประกอบด̂วยประโยชน� แต�วาจานั้นไม�เป�นท่ีรัก ไม�เป�นท่ีชอบใจ
ของผู^อ่ืน ในข̂อนั้น ตถาคตรู^กาลท่ีจะกล�าววาจานั้น 
  ๔. วาจาท่ีไม�จริง ไม�แท̂ ไม�ประกอบด̂วยประโยชน� แต�วาจานั้นเป�นท่ีรัก เป�นท่ีชอบใจของ
ผู^อ่ืนตถาคตไม�กล�าววาจานั้น 

                                           
 ๙๔สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๕๕/๑๐๘.  
 ๙๕ม.ม. (ไทย) ๑๓/๘๕/๘๖-๘๗. 



 

  ๕. วาจาท่ีจริง ท่ีแท̂ ไม�ประกอบด̂วยประโยชน� แต�วาจานั้นเป�นท่ีรัก เป�นท่ีชอบใจของ
ผู^อ่ืนตถาคตไม�กล�าววาจานั้น 
 ๖. วาจาท่ีจริง ท่ีแท̂ ท่ีประกอบด̂วยประโยชน� และวาจานั้นเป�นท่ีรัก เป�นท่ีชอบใจของ
ผู^อ่ืน ในข̂อนั้น ตถาคตรู^กาลท่ีจะกล�าววาจานั้น๙๖ 
 พระสูตรนี้พบว�า พุทธองค�ทรงสอนวิธีการตอบปfญหาแบบใหม�ด̂วยเหตุผลว�าให^พิจารณา
ในการตอบปfญหาแยกเป�นเรื่องๆ โดยการสอนแบบ-ตอบแบบยืนยันอย�างเดียวไม�ได̂ (เอกังสพยากรณ�) 
ในกรณีนี้ทรงใช^การตอบแบบแยกแยะประเด็นมีท้ังยืนยันและปฏิเสธ (วิภัชชพยากรณ�) แล^วทรงใช^
หลักเกณฑ�การตรัสวาจาของพระองค� ๖ ข̂อ ดังได̂กล�าวแล^ว 
 สรุป พุทธนวัตกรรมเพ่ือการสื่อสาร หมายถึง การสนธิคําทางพระพุทศาสนาท่ีเก่ียวกับ
การสื่อสารและนวัตกรรมการสื่อสารเข̂าด̂วยกันประกอบด̂วย  ๑) การบริหารจัดการข̂อมูลอย�างชัดเจน
แจ�มแจ^งเพ่ือการประชาสัมพันธ� (สันทัสสนา) ๒) การเผยแพร�ข̂อมูลอย�างจูงใจให^เห็นจริงเพ่ือสร^างการ
รับรู^ (สมาทปนา) ๓) ความแกล^วกล^า กําลังใจในการสร^างเครือข�ายความร�วมมือ (สมุตเตชนา) และ 
๔) การรับรู^ เข̂าใจและเห็นคุณประโยชน�เก่ียวกับการสื่อสาร (สัมปหังสนา)  
 
ตารางท่ี ๒.๙ สรุปสาระสําคัญเก่ียวกับพุทธนวัตกรรมเพ่ือการสื่อสาร  

                                           
 ๙๖ม.ม.(ไทย) ๑๓/๘๖/๘๗-๘๘. 

นักวิชาการหรือแหล�งข4อมูล แนวคิดหลัก 
องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๒๘๑/๓๑๗. พระศาสดาเป�นครูผู^สอนของเทวดาและมนุษย�ท้ังหลาย 

เ ป� น ส า ร ถี ฝ¦ ก คน ไ ด̂ ไ ม� มี ใ ค ร ยิ่ ง ก ว� า  พ ร ะน าม นี้
พุทธศาสนิกชนท้ังหลายเคารพบูชา และยกยองเทิดทูน
พระองค�ในฐานะทรงเป�นครูสอนท่ียิ่งใหญ�ท่ีสุด ทรงสอน
หลักการเรียนรู^ตามแนวทางท่ีพระพุทธองค�ได̂ศึกษา
เรียนรู^ด^วยพระองค�เอง 

พระธรรมป�ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) พุทธวิธีการสื่อสาร เป�นการสอนแนะนําให^พุทธบริษัทได̂
เรียนรู^หลักคําสอนของพระพุทธองค�เป�นนวัตกรรมใหม�
ซ่ึงได̂กล�าวถึงการสอนของพระพุทธเจ^าว�า ๑) สันทัสสนา 
คือ อธิบายให^เห็นชัดเจนแจ�มแจ^งเหมือนจูงมือไปดูให^เห็น
กับตา ๒) สมาทปนา คือ จูงใจให^เห็นจริงด̂วย ชวนให^
คล^อยตาม จนต̂องยอมรับและนําไปปฏิบัติ ๓) สมุตเตช
นา คือ เร^าใจให^แกล^วกล^าบังเกิดกําลังใจ ปลุกให^มี
อุตสาหะแข็งขัน ม่ันใจว�าจะทําให^สําเร็จได̂ไม�หวั่นระย�อ
ต�อความเหนื่อยยาก ๔) สัมปหังสนา คือ ชโลมใจให^แช�ม
ชื่น ร�าเริง เบิกบาน ฟfงไม�เบ่ือและเป�¤ยมด̂วยความหวัง
เพราะมองเห็นคุณประโยชน�ท่ีจะได̂รับจากการปฏิบัติ 



 

ตารางท่ี ๒.๙ สรุปสาระสําคัญเก่ียวกับพุทธนวัตกรรมเพ่ือการสื่อสาร (ต�อ) 
นักวิชาการหรือแหล�งข4อมูล แนวคิดหลัก 
กีรติ ยศยิ่งยง แนวคิดของนวัตกรรมจะพบว�าการคิดและการกระทํา

เรื่องใหม�หรือเรื่องเก�ามาพัฒนาใหม�ให^ทุกคนยอมรับไป
ปฏิบัติตามได̂ผลดีผู^เขียนคิดว�านี้คือนวัตกรรม 

กิดานันท� มลิทอง นวัตกรรมเป�นแนวคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ�ใหม�ๆ 
ท่ียังไม�เคยใช^มาก�อน หรือเป�นการพัฒนาตัดแปลงจาก
ของเดิมท่ีมีอยู�แล^วให^ทันสมัยและใช^ประโยชน�ได̂ดียิ่งข้ึน 

สิน งามประโคน พระสัมมาสัมพุทธเจ^าทรงมีวิธีการสอนบุคคลท่ีแตกต�าง
กันตามความเหมาะสม เช�น การสอนพวกปfญจวัคคีย� 
พระองค�ทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและอนัตต
ลักขณสูตร เม่ือตรัสสอนแก�ยสกุลบุตรพระพุทธองค�ทรง
แสดงอนุบุพพิกถาและทรงสอนพวกชฏิล ๓ พ่ีน^องจะทรง
แสดงอาทิตตปริยายสูตรท้ังนี้ เพราะผู^เรียนมีภูมิหลัง
ต�างกัน จึงทรงเลือกวิธีการสอนท่ีแตกต�างกัน นี้คือวิธีการ
ใหม�ในสมัยนั้น เม่ือพิจารณาดีๆ นี้คือนวัตกรรมใหม�
นั่นเอง 

สํานักงานนวัตกรรมแห�งชาติ นวัตกรรม หมายสิ่งใหม�ท่ีเกิดจากการใช^ความรู^และความ
สร^างสรรค�ท่ีมีประโยชน�ต�อเศรษฐกิจและสังคม 

ม.ม.(ไทย) ๑๓/๘๖/๘๗-๘๘ พระองค�ตรัสตอบแบบแยกแยะประเด็น มีท้ังยืนยันและ
ปฏิเสธแล^วทรงแสดงหลักเกณฑ�การตรัสวาจาของ
พระองค� ๖ ข̂อ คือ ๑) วาจาท่ีไม�จริง ไม�แท̂ ไม�ประกอบด̂วย 
ประโยชน� และวาจานั้นไม�เป�นท่ีรัก ไม�เป�นท่ีชอบใจของ
ผู^อ่ืน ตถาคตไม�กล�าววาจานั้น ๒) วาจาท่ีจริง ท่ีแท̂ แต�ไม�
ประกอบด̂วยประโยชน� และวาจานั้นไม�เป�นท่ีรัก ไม�เป�น
ท่ีชอบใจของผู^อ่ืน ตถาคตไม�กล�าววาจานั้น ๓) วาจาท่ี
จริง ท่ีแท̂ และประกอบด̂วยประโยชน� แต�วาจานั้นไม�
เป�นท่ีรัก ไม�เป�นท่ีชอบใจของผู^อ่ืน ในข̂อนั้น ตถาคตรู^
กาลท่ีจะกล�าววาจานั้น ๔) วาจาท่ีไม�จริง ไม�แท̂ ไม�
ประกอบด̂วยประโยชน� แต�วาจานั้นเป�นท่ีรัก เป�นท่ีชอบ
ใจของผู^อ่ืนตถาคตไม�กล�าววาจานั้น ๕) วาจาท่ีจริง ท่ีแท̂ 
ไม�ประกอบด̂วยประโยชน� แต�วาจานั้นเป�นท่ีรัก เป�นท่ี
ชอบใจของผู^อ่ืนตถาคตไม�กล�าววาจานั้น ๖) วาจาท่ีจริง 
ท่ีแท̂ ท่ีประกอบด̂วยประโยชน� และวาจานั้นเป�นท่ีรัก 
เป�นท่ีชอบใจของผู^อ่ืน ในข̂อนั้น ตถาคตรู^กาลท่ีจะกล�าว
วาจานั้น 



 

๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานประชาสัมพันธ�  
 เม่ือกล�าวถึงคําว�า การบริหารส�วนใหญ�มักจะนึกถึงการบริหารราชการคําศัพท�ท่ีใช^มี ๒ คํา
คือ การบริหาร (Administration) นิยมใช^กับการบริหารราชการหรือการจัดการเก่ียวกับนโยบาย 
ศัพท�อีกคําหนึ่ง คือ การจัดการ (Management) นิยมใช^กับการบริหารธุรกิจเอกชนหรือการดําเนินการ
ตามนโยบายท่ีกําหนดไว^ อย�างไรก็ตามมีนักวิชาการให^ความหมายของการบริหารไว^ดังต�อไปนี้ 
 ๒.๔.๑ ความหมายของการบริหาร 
  การบริหารในลักษณะท่ีเป�นกระบวนการโดย หมายถึง กระบวนการนําเอาการตัดสินใจ
และนโยบายไปปฏิบัติ ส�วนการบริหารรัฐกิจ หมายถึง เก่ียวข̂องกับการนําเอานโยบายสาธารณะไป
ปฏิบัติ๙๗ การบริหาร คือ การจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู�ให^มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเพ่ือตอบสนองความ
ต̂องการของบุคคล องค�การหรือประเทศหรือการจัดการเพ่ือผลกําไรของทุกคนในองค�การ๙๘ การ
บริหาร หมายถึง กระบวนการวางแผน การจัดองค�การ ภาวะผู^นํา และการควบคุมการทํางานของ
สมาชิกขององค�กรและการใช^ประโยชน�จากทรัพยากรเพ่ือให^บรรลุเปuาหมายขององค�การ๙๙ การ
บริหารว�าเป�นกระบวนการท่ีทําให^เปuาหมายขององค�กรประสบผลสําเร็จโดยการวางแผน การจัด
องค�การ การใช^ภาวะผู^นําและการควบคุม๑๐๐ การบริหาร หมายถึง ศิลปะการดําเนินการนําวัตถุดิบสู�
ระบบด̂วยระบบกระบวนการผลิตจนได̂ผลผลิตตามท่ีกําหนดไว^การบริหารจึงเป�นการดําเนินการให^ทุก
โครงการทําหน^าท่ีสัมพันธ�กัน เป�นเรื่องยากท่ีจะทําให^เกิดการผสมผสานกันถ̂าไม�วางแผนการ
ดําเนินการท่ีดี ซ่ึงข้ึนอยู�กับผู^บริหารท่ีวางแผนบริหารอย�างไร อย�างไรก็ดี ผู^บริหารมีหน^าท่ีอํานวยการ 
(Directing) ตามอํานาจหน^าท่ีจากหน�วยงาน (Organizing) ท่ีเป�นผู^รับผิดชอบควบคุม (Controlling) 
ในการนําแผนงาน (Planning) ท่ีได̂กําหนดไว^แล^วไปดําเนินการร�วมกันทรัพยากร (Assembling 
Resource) ทําให^การผลิตหรือการใช^ปfจจัยการบริหาร (ได̂แก� คน งบประมาณ เครื่องมือ อุปกรณ� 
สวัสดิการ ฯลฯ) ก�อให^เกิดผลผลิตข้ันสุดท̂าย๑๐๑ ความหมายของคําว�า “การบริหารจัดการ” ได̂ดังนี้ 
การบริหาร (Administration) จะใช^ในการบริหารระดับสูงโดยเน^นท่ีการกําหนดนโยบายท่ีสําคัญและ
การกําหนดแผนของผู^บริหารระดับสูงเป�นคํานิยมใช^ในการบริหารรัฐกิจ (Public Administration) 
หรือใช^ในหน�วยงานราชการและคําว�า “ผู^บริหาร” (Administrator) จะหมายถึงผู^บริหารท่ีทํางานอยู�
ในองค�กรของรัฐหรือองค�กรท่ีไม�มุ�งหวังกําไร๑๐๒ การบริหาร คือ กลุ�มของกิจกรรม ประกอบด̂วย การ
วางแผน (Planning) การจัดองค�กร (Organizing) การสั่งการ (Leading/ Directing) หรืออํานวยการ 
และการควบคุม (Controlling) ซ่ึงจะมีความสัมพันธ�โดยตรงกับทรัพยากรขององค�กร (6M’s) เพ่ือ
                                           

๙๗ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, การบริหารการพัฒนา : ความหมาย เนื้อหา แนวทาง และปgญหา, (กรุงเทพมหานคร : 
สําหนักพิมพ�แห�งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๕), หน̂า ๘. 

๙๘บุญทัน ดอกไธสง, การจัดการองค�การ, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�, 
๒๕๓๗), หน̂า ๑. 
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นําไปใช^ให^เกิดประโยชน�และด̂วยจุดมุ�งหมายสําคัญในการบรรลุความสําเร็จตามเปuาหมายขององค�กร
อย�างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลครบถ̂วน๑๐๓ 
 สรุปได̂ว�า การบริหาร หมายถึง กระบวนการนําเอาการตัดสินใจและนโยบายไปปฏิบัติ 
การจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู�ให^มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเพ่ือตอบสนองความต̂องการของบุคคล 
องค�การหรือประเทศ โดยเริ่มจากกระบวนการวางแผน การจัดองค�การ ภาวะผู^นํา และการควบคุม
การทํางานของสมาชิกขององค�กร 
 ๒.๔.๒ ทฤษฎีทางการบริหาร 
 ทฤษฎีทางการบริหารและการจัดการความหมายของการบริหารและการจัดการองค�การ
ต�างๆ มักใช^คําสองคําสลับกันไปมา คือ “การบริหาร” (Administration) กับคําว�า “การจัดการ” 
(Management) ท้ังนี้เนื่องจากท้ังสองคํานี้มีความหมายเหมือนกันจึงใช^แทนกันได̂ โดยมีข̂อแตกต�าง
กันบ̂างเล็กน^อย คือ การบริหาร มักใช^ในวงการสาธารณะหรือราชการ ในขณะท่ีคําว�า การจัดการ    
มักใช^ในวงการธุรกิจหรือเอกชนเป�นหลัก๑๐๔ โดยมีหลายท�านได̂อธิบายถึงทฤษฎีทางด̂านการบริหารไว^
ดังนี้ 
  ๑) ทฤษฎีหมุดเชื่อมโยง (Linking Pin Function Theory) อธิบายว�า๑๐๕ 
    ๑.๑) การทํางานเป�นกลุ�มจะช�วยให^งานมีประสิทธิภาพมากข้ึน และทําให^มีแรงจูงใจ
ในการทํางานมากข้ึนอีกด̂วย  
  ๑.๒) การทํางานเป�นกลุ�มใช^ในทุกระดับขององค�กร ซ่ึงจะข้ึนอยู�กับหมุดเชื่อมโยง คือ
ผู^บังคับบัญชาหรือผู^แทน 
   ๑.๓) การงานแผนและการแก̂ปfญหาเป�นเรื่องกลุ�ม ให^กลุ�มตัดสินใจโดยสมาชิกทุกคน
มีส�วนร�วม จะทําให^สมาชิกเกิดความพึงพอใจ ผูกพัน ยอมรับนับถือกัน 
  ๒) ทฤษฎีองค�การ ของนักวิชาการอีกท�านหนึ่งได̂ให^แนวคิดเรื่ององค�กรว�า องค�กรเป�น
ระบบหนึ่งท่ีประกอบด̂วยปfจจัย ๕ ประการ คือ๑๐๖ 
   ๒.๑) ปfจจัยนําเข̂า เช�น วัตถุดิบ แรงงาน ทุน 
   ๒.๒) กระบวนการ เป�นการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบเป�นสินค̂าหรือบริการ 
   ๒.๓) ผลผลิต 
   ๒.๔) ข̂อมูลย^อนกลับ เป�นข̂อมูลท้ังภายในและภายนอกองค�กร 
  ๒.๕) สิ่งแวดล^อมท้ังภายในและภายนอกองค�กร 
  ๓) การจัดการแบบวิทยาศาสตร� (Scientific management) ซ่ึงได̂เสนอแนวคิดเก่ียวกับ
การบริหารไว^ ๗ ด̂านด̂วยกัน เรียกย�อๆ ว�า POSDCoRB เป�นผลสืบเนื่องมาจากการพยายามท่ีจะ
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ค̂นคว^าวิธีการบริหารท่ีดีท่ีสุดซ่ึงได̂สรุปไว^ใน “Papers on the Science of Administration” ในป� 
ค .ศ. 1937 โดยมีลําดับข้ันต�อไปนี้๑๐๗ 
   ๓.๑) การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมท้ัง
วิธีการปฏิบัติงานตามแนวทางนั้นๆ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค�ตามท่ีวางไว^ 
   ๓.๒) การจัดองค�การ (Organizing) หมายถึง การจัดทําโครงสร^างแบบเป�นทางการ
ของอํานาจหน^าท่ีการสั่งการ ซ่ึงใช^ในการจัดแบ�งการกําหนดและการประสานของหน�วยงานย�อยๆ 
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค�ตามท่ีได̂ตั้งไว^ 
   ๓.๓) การบริหารบุคคล (Staffing) หมายถึง การจัดการด̂านบุคลากรท้ังหมด ต้ังแต�
การรับเข̂าทํางาน การฝ¦กอบรม และการรักษาสภาพการทํางานได̂ดีเสมอ 
   ๓.๔) การอํานวยการ (Directing) หมายถึง การดําเนินการในการตัดสินใจและสั่ง
การให^กิจการต�างๆ ดําเนินไปอย�างมีระเบียบแบบแผน ท้ังในลักษณะท่ัวๆ ไป และในลักษณะเฉพาะ 
รวมท้ังคําแนะนําซ่ึงเปรียบเสมือนเป�นผู^นําของหน�วยงาน 
   ๓.๕) การประสานงาน (Coordination) หมายถึง การร�วมมือกันในการปฏิบัติงาน
ในส�วนต�างๆ ให^ประสานสอดคล^องและกลมกลืน 
   ๓.๖) การรายงาน (Reporting) หมายถึง การจัดทําบันทึกการรายงาน 
   ๓.๗) การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การจัดสรรงบประมาณในรูปของการ
วางแผนการเงิน การทําบัญชี และการตรวจสอบ  
 ๔) และทฤษฎีการบริหารทางด̂านรัฐประศาสนศาสตร� ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม� 
(POLC) Louis A. Allen ผู^ท่ีให^กําเนิดทฤษฎี POLC เป�นทฤษฎีการจัดการสมัยใหม�ในยุคเริ่มแรกท่ี
ยังคงนิยมใช^มาจนถึงปfจจุบัน ประกอบด̂วย๑๐๘ 
    ๔.๑) P–Planning การวางแผน คือการกําหนดเปuาหมายล�วงหน^าและวิธีการต�างๆ 
ท่ีจะให^เปuาหมายบรรลุตามกําหนด การวางแผนจึงมีประโยชน�ท่ีจะอุดช�องว�างระหว�างสภาพการณ�ของ
หน�วยงานท่ีกําลังเป�นอยู�กับเปuาหมายท่ีหน�วยงานต̂องการท่ีจะให^เป�นไปในอนาคต เพ่ือประโยชน�ใน
การปรับตัวของแผนให^มีประสิทธิภาพในกรณีท่ีสิ่งแวดล^อมได̂มีการเปลี่ยนแปลง  
   ๔.๒) O–Organizing การจัดองค�การ คือการจัดกิจกรรมคนและหน�วยงานเพ่ือให^
เปuาหมายท่ีวางไว^ในแผนสามารถบรรลุผลให^มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด การแบ�งลักษณะของงาน สรรหา
คนเพ่ือบรรจุในตําแหน�งให^เป�นสายบังคับบัญชาตามความถนัด จัดขอบข�ายการบริหารมีเอกภาพของ
การบังคับบัญชา การมอบอํานาจหน^าท่ีในการรับผิดชอบ  
     ๔.๓) L–Leading การทําหน^าท่ีเป�นผู^นํา คือหน^าท่ีของนักผู^บริหารท่ีจะโน^มน^าวผู^อยู�
ใต̂บังคับบัญชาให^ปฏิบัติงานให^เป�นไปตามเปuาหมายท่ีกําหนดไว^ การเป�นผู^นําจึงเป�นข้ันตอนท่ีมี
ความสําคัญของกระบวนการบริหาร  

                                           
๑๐๗Luther, Gulick and Lydall Urwick, Papers on the Science of Administration, 

(New York: Columbia University, 1973), pp. 47-88. 
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    ๔.๔) C-Controlling เป�นกิจกรรมท่ีเก่ียวข̂องกับการติดตาม ตรวจสอบ เพ่ือทราบ
ว�ากิจกรรมต�างๆ ท่ีได̂มอบหมายให^ผู^ใต̂บังคับบัญชาไปปฏิบัติจัดทําแล^วนั้น สามารถถูกไปนําปฏิบัติ 
หรือไม�เพียงใด มีปfญหาอุปสรรคหรือต̂องการการชี้แนะแนวทางในการแก̂ไขปfญหาอย�างไรบ̂าง ท้ังนี้
เพ่ือให^งานต�างๆ สามารถดําเนินไปได̂ตามเปuาหมายท่ีกําหนดไว^ในแผน 
 ทฤษฏีนี้ให^ความสําคัญกับการจัดการท้ังในเรื่องขององค�กรตลอดจนเรื่องของบุคลากร 
รวมถึงการวางแผนทุกอย�างให^ดี เพ่ือให^เกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ และให^ความสําคัญการ
ประเมินผลเพ่ือนําผลนั้นมาวิเคราะห�ปรับปรุงตลอดจนแก̂ไขให^การทํางานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซ่ึงนั่น
จะทําให^การทํางานสามารถบรรลุเปuาหมายท่ีวางไว^ได̂เป�นอย�างดี 
 ๕) แนวคิดทฤษฎีการบริหารแบบ POCCC อธิบายไว^ว�าในการดําเนินกิจกรรมทุกอย�าง
ของผู^บริหารต̂องมีกิจกรรมด̂านการจัดการอยู�เสมอ ความสําเร็จขององค�การข้ึนอยู�กับการปฏิบัติ
ภารกิจของฝ�ายบริหารมากกว�าฝ�ายปฏิบัติ ซ่ึงประกอบด̂วยหน^าท่ี ๕ หลักดังนี้๑๐๙ 
   ๕.๑) Planning เป�นกิจกรรมท่ีเก่ียวข̂องกับการกําหนดทางเลือกท่ีจะกระทําใน
อนาคตข้ึนมาไว^ โดยผู^บริหารจะต̂องมีความสามรถในการท่ีจะคาดคะเนเหตุการณ� สถานการณ�ต�างๆ 
ท่ีส�งผลกระทบต�อการดําเนินงานขององค�การได̂ เพ่ือจะได̂สามารถวางแผนหาหนทางในการแก̂ไข 
ปuองกันไม�ให^เกิดปfญหา หรือวางแผนการดําเนินงานไว^ล�วงหน^าเพ่ือจะได̂สามารถดําเนินกิจการงานได̂
อย�างมีประสิทธิภาพ 
   ๕.๒) Organizing กิจกรรมท่ีทําให^เกิดโครงสร^างของงานและอํานาจหน^าท่ีนั่นคือ 
การแบ�งงาน กําหนดตําแหน�งงาน จัดสายการบังคับบัญชา พร^อมกําหนดบทบาทอํานาจหน^าท่ีและ
ความรับผิดชอบขององค�การและบุคคลในองค�การท่ีดํารงตําแหน�งต�างๆ ไว^ โดยการกําหนดโครงสร^าง
ขององค�การต̂องมีความเหมาะสมกับเปuาหมายขององค�การด̂วย 
   ๕.๓) Commanding เป�นกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการสั่งงาน มอบหมายงานให^กับผู^ใต̂ 
บังคับบัญชา เพ่ือให^งานสามารถถูกไปปฏิบัติจัดทํา โดยในการสั่งงานควรเป�นการติดต�อแบบสองทาง
เพ่ือก�อให^เกิดความเข̂าใจอย�างแท̂จริง 
   ๕.๔) Coordinating เป�นกิจกรรมท่ีเก่ียวข̂องกับความพยายามท่ีจะกํากับดูแลให^
การทํางานของบุคคลทุกคนและหน�วยงานย�อยๆ ในองค�การ ให^สามารถทํางานในหน^าท่ีได̂
ประสานงานสอดคล^องกัน มุ�งไปสู�จุดหมายเดียวกัน คือ วัตถุประสงค�ขององค�การโดยรวม 
   ๕.๕) Controlling เป�นกิจกรรมท่ีเก่ียวข̂องกับการติดตาม ตรวจสอบ เพ่ือทราบว�า
กิจกรรมต�างๆ ท่ีได̂มอบหมายให^ผู^ใต̂บังคับบัญชาไปปฏิบัติจัดทําแล^วนั้น สามารถถูกไปนําปฏิบัติ
หรือไม�เพียงใด มีปfญหาอุปสรรคหรือต̂องการการชี้แนะแนวทางในการแก̂ไขปfญหาอย�างไรบ̂าง ท้ังนี้
เพ่ือให^งานต�างๆ สามารถดําเนินไปได̂ตามเปuาหมายท่ีกําหนดไว^ในแผน 
 สรุป การบริหารและการจัดการองค�การต�างๆ มักใช^คําสองคําสลับกันไปมา คือ “การ
บริหาร” กับคําว�า “การจัดการ” ท้ังนี้เนื่องจากท้ังสองคํานี้มีความหมายเหมือนกันจึงใช^แทนกันได̂ 
โดยมีข̂อแตกต�างกันบ̂างเล็กน^อย คือ การบริหาร มักใช^ในวงการสาธารณะหรือราชการ ในขณะท่ีคํา
ว�า การจัดการ มักใช^ในวงการธุรกิจหรือเอกชนเป�นหลัก 

                                           
๑๐๙Fayol, Henri, General and Industrial Management, (London: Sir Isaac Pitman & 

Sons, 1961), p. 112. 



 

 ๒.๔.๓ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานประชาสัมพันธ� 
 ผู^บริหารงานประชาสัมพันธ�ยุคปfจจุบันต̂องเผชิญกับปfญหาสถานการณ�ท่ีหลากหลาย ท̂า
ทายและเปลี่ยนแปลงอยู�ตลอดเวลา อีกท้ังต̂องแก̂ปfญหาท่ียุ�งยากซับซ̂อน ต̂องเผชิญกับสภาพการ
แข�งขันระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับภายในประเทศ ต̂องใช^เวลาติดตามกฎหมาย ระเบียบ
ข̂อบังคับของรัฐ และถูกกดดันจากผลประโยชน� และองค�กรต�างๆ ท่ีเก่ียวข̂อง นับวันงานบริหาร
ประชาสัมพันธ�จะยิ่งซับซ̂อนมากข้ึนอันเกิดจากสถานการณ�ท่ีเกิดข้ึนไม�คาดคิด ภาวะวิกฤตท้ังในด̂าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีใหม�ๆ ท่ีเกิดข้ึน การบริหารประชาสัมพันธ�จะต̂องมีความ
เป�นมืออาชีพ มีหลักคิดและหลักปฏิบัติในการบริหารงานโดยเฉพาะจะต̂องเข̂าใจแนวคิดทางการ
บริหาร เป�นพ้ืนฐานหลักแล^วนําไปประยุกต�ใช^กับการดําเนินงานประชาสัมพันธ�เพ่ือให^เกิดการ
บริหารงานประชาสัมพันธ�ท่ีมีประสิทธิภาพและปะสิทธิผล โดยการศึกษาครั้งนี้นําเสนอแนวคิด ทฤษฎี
ท่ีเก่ียวข̂องดังต�อไปนี้ 
 ๑) ความหมายของการบริหารงานประชาสัมพันธ� 
 การบริหารงานประชาสัมพันธ�มีความหมายเช�นเดียวกับการบริหารโดยท่ัวไป กล�าวคือ๑๑๐ 
   “การบริหาร คือ การทํางานให^สําเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน” จากความหมายนี้ผู^
บริหารงานประชาสัมพันธ�ไม�ได̂ลงมือด̂วยตนเองแต�สั่งการให^คนอ่ืนทํา  
   “การบริหาร คือ กิจกรรมการใช^ทรัพยากรขององค�กรให^บรรลุวัตถุประสงค�ของ
องค�กรอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล” จากความหมายนี้ การบริหารประชาสัมพันธ�เป�น
กิจกรรมการวางแผน การจัดการองค�กร การจูงใจ การควบคุมทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรวัตถุ ให^
บรรลุเปuาหมายขององค�กรด̂านการประชาสัมพันธ� อีกท้ังการบริหารงานประชาสัมพันธ�เป�นการใช^
ทรัพยากรให^เกิดประโยชน�สูงสุด โดยยึดหลักความสมดุลระหว�างประสิทธิผลและประสิทธิภาพ คําว�า 
ประสิทธิผล (Effectiveness) เป�นการทํางานบรรลุผลสําเร็จตามเปuาหมายท่ีกําหนด ส�วนคําว�า 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป�นการใช^ทรัพยากรอย�างประหยัด หรือเสียค�าใช^จ�ายตํ่าสุดและให^เกิด
ประโยชน�สูงสุด ดังนั้นการบริหารงานประชาสัมพันธ�ให^บรรลุเปuาหมายและใช^ทรัพยากรตํ่าสุดจึงเป�น
ความสมดุลระหว�างประสิทธิผลกับประสิทธิภาพ การวัดผลการปฏิบัติของผู^บริหารจึงเป�นการวัดผล
ผลิต ซ่ึงหมายถึง การวัดผลรวมทางด̂านปริมาณและคุณภาพของงานประชาสัมพันธ�โดยเปรียบเทียบ
กับทรัพยากรท่ีใช^  
   “การบริหาร คือ กระบวนการทํางานกับคนโดยอาศัยคน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค�ของ
องค�กรภายใต̂สภาพแวดล^อมท่ีเปลี่ยนแปลง” จากความหมายนี้ การบริหารประชาสัมพันธ�ต̂องอาศัย
กลุ�มคนท่ีรวมกันทํางานเพ่ือให^บรรลุเปuาหมายขององค�กรประชาสัมพันธ� ผู^บริหารงานประชาสัมพันธ�
ต̂องรับผิดชอบงานให^สําเร็จโดยอาศัยความร�วมมือของผู^อ่ืน ดังนั้นผู^บริหารงานประชาสัมพันธ�ต̂องมี
ความสัมพันธ�ระหว�างบุคคลดี มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ�ท่ีไม�แน�นอน จน
สามารถทํางานประชาสัมพันธ�ให^บรรลุเปuาหมายได̂ 

                                           
๑๑๐วิภาณี แม^นอินทร�, ป�ยะฉัตร วงศ�ยอด และเรวดี ไวยวาสนา, การบริหารงานประชาสัมพันธ�และ

การสื่อสารองค�กร, เอกสารประกอบการสอน, (สาขาวิชาการประชาสัมพันธ� คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๖๑), หน̂า ๙-๑๐.  



 

  กล่าวโดยสรุป “การบรหิารงานประชาสมัพนัธ”์ หมายถงึ การประสมประสาน
ทรพัยากรต่างๆ เพื#อใหก้ารดําเนินงานประชาสมัพนัธบ์รรลุผลสําเรจ็ตามวตัถุประสงคท์ี#กําหนด
ไว้อย่างมปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพ จะเหน็ได้ว่า ความหมายขา้งต้นกนิความครอบคลุม
สาระสาํคญั ซึ#งเป็นประเดน็หลกัของการบรหิารประชาสมัพนัธ ์๔ ประการไดแ้ก่๑๑๑  
   วัตถุประสงค� หรือเปuาหมายในการดําเนินงาน ซ่ึงผู^บริหารงานประชาสัมพันธ�ต̂อง
ดําเนินการให^ประสบผลสําเร็จ  
   ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถขององค�กรหรือบริษัทท่ีรับผิดชอบงานประชาสัมพันธ�
ในอันท่ีจะบริหารงานให^บรรลุวัตถุประสงค�เป�นอย�างดีในช�วงเวลาท่ีกําหนด รวมท้ังในระยะยาวอย�าง
ต�อเนื่อง อันจะส�งผลให^เป�นองค�กรท่ีมีประสิทธิผล (Effectiveness Organization)  
   ทรัพยากร หมายถึง ทรัพยากรท่ีผู^บริหารงานประชาสัมพันธ�เก่ียวข̂องด̂วยโดยตรง ซ่ึง
แต�เดิมโดยท่ัวไป ถือกันว�าทรัพยากรดังกล�าวประกอบด̂วย คน เงิน วัสดุ และการบริหาร (4M’s: Man 
Money Material and Management) แต�ในปfจจุบันองค�กรได̂สรุปทรัพยากรการบริหารเป�นด̂าน
ต�างๆ ได̂แก� ทรัพยากรมนุษย� ทรัพยากรเงิน ทรัพยากรวัสดุ ทรัพยากรเทคนิคและวิธีการจัดการ 
รวมท้ังทรัพยากรด̂านตลาด (Market) ทรัพยากรเวลา (Time) ทรัพยากรเทคโนโลยี และทรัพยากร
เครือข�าย (Network)  
   การประสมประสาน คือการสร^างความสมดุล และความสอดคล^องต�อเนื่องกัน
ระหว�างทรัพยากรต�างๆ เพ่ือความสําเร็จของการดําเนินงานประชาสัมพันธ�ตามวัตถุประสงค�ท่ีกําหนด
ไว^ เม่ือพิจารณาจากความหมายของการบริหารสามารถกล�าวได̂ว�า ผู^บริหารงานประชาสัมพันธ� คือผู^ท่ี
รับผิดชอบผลการปฏิบัติงานของผู^ อ่ืนหรือรับผิดชอบผลหรือการบรรลุเปuาหมายการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธ�ขององค�กรท่ีตนสังกัด 
 ๒) การเปล่ียนแปลงของการบริหารงานประชาสัมพันธ� 
  ลักษณะของการบริหารงานประชาสัมพันธ�ในยุคปfจจุบันแตกต�างไปจากเดิมเช�นเดียวกับ
การบริหารงานโดยท่ัวไป โดยเฉพาะในสถานการณ� แนวคิด ตลอดจนแนวทางการบริหารท่ี
เปลี่ยนแปลงไป กล�าวคือ๑๑๒ 
   ๒.๑) แนวความคิดของงานบริหารท่ีเปลี่ยนไปจากเดิม แนวคิดเดิมนั้นโครงสร^าง
องค�กรเป�นรูปพีระมิดหัวต้ัง ผู^บริหารระดับสูงจะอยู�บนยอดพีระมิดในระดับกลาง ระดับต̂นจะอยู�
ลดหลั่นกันลงมา ผู^ปฏิบัติงานจะอยู�ระดับล�างและลูกค̂าจะอยู�ล�างสุดของฐานพีระมิด ผู^บริหารระดับสูง
จะสั่งการลงมาเป�นชั้นๆ จนถึงผู^ปฏิบัติงาน หรือให^ผู^บริหารโดยตรงต�อลูกค̂า 
   สําหรับแนวคิดของการบริหารองค�กรสมัยใหม� องค�กรเป�นพีระมิดหัวกลับกล�าวคือ  
   ลูกค̂า หรือกลุ�มเปuาหมายจะอยู�บนสุดของฐานพีระมิด ถัดลงมาคือ 

                                           
๑๑๑วิภาณี แม^นอินทร�, ป�ยะฉัตร วงศ�ยอด และเรวดี ไวยวาสนา, การบริหารงานประชาสัมพันธ�และ

การสื่อสารองค�กร, เอกสารประกอบการสอน, (สาขาวิชาการประชาสัมพันธ� คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
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   พนักงานระดับปฏิบัติการ ซ่ึงจะต̂องพบปะให^บริการโดยตรงกับผู^ปฏิบัติงาน งานท่ี
สําคัญ คือ การกํากับ ดูแลและสั่งการโดยตรงต�อพนักงานผู^ปฏิบัติงาน และรับรายงานโดยตรงจาก
พนักงาน และเสนอรายงานต�อผู^บริหารงานระดับกลาง ผู^บริหารระดับนี้ใช^เวลากับกิจกรรมเทคนิค
เฉพาะทาง 
   ผู^บริหารระดับกลาง (Middle Managers) อยู�ระหว�างผู^บริหารระดับสูงและผู^บริหาร
ระดับต̂น งานท่ีสําคัญคือ การควบคุมการบริหารในองค�กร การแปลงวัตถุประสงค� กลยุทธ� นโยบาย
ขององค�กรไปสู�การปฏิบัติ ผู^บริหารระดับกลางจะต̂องรับรายงานจากผู^บริหารระดับต̂น และเสนอ
รายงานหรือข̂อมูลต�อผู^บริหารระดับสูง สนใจสภาพแวดล^อมภายในองค�กรให^มากกว�าภายนอกองค�กร 
เป�นผู^ประสานกับหน�วยงานต�างๆ ในองค�กร และช�วยเหลือสนับสนุนงานของผู^บริหารระดับต̂น และ
ทาการตัดสินใจเก่ียวกับแผนงานดําเนินงานเป�นหลัก 
   ส�วน ผู^บริหารระดับสูง (Top Managers) เป�นผู^อยู�ในตําแหน�งบริหารสูงสุดของ
องค�กร ทําหน^าท่ีในการบริหารองค�กรในภาพรวม งานท่ีสําคัญ คือ การกําหนดวัตถุประสงค�ของ
องค�กร การกําหนดยุทธศาสตร� นโยบาย ทิศทางการดําเนินงานขององค�กรและการตัดสินใจท่ีส�งผล
ระยะยาวต�อองค�กร พร^อมท่ีจะปรับโครงสร^างให^สอดคล^องกับการเปลี่ยนแปลงและแสวงหาโอกาส 
ขจัดอุปสรรคในการบริหารองค�กร ผู^บริหารระดับนี้เป�นนักคิดกลยุทธ� มุ�งไปสู�อนาคต และปรับองค�กร
ให^สอดคล^องกับสภาพแวดล^อมท่ีเปลี่ยนแปลงไม�แน�นอน ผู^บริหารระดับนี้ใช^เวลากับกิจกรรมตาม
กระบวนการบริหารมากท่ีสุดและรับผิดชอบต�อผลการดําเนินงานขององค�กรโดยตรง 
  เป�นท่ีน�าสังเกตว�าองค�กรประชาสัมพันธ�มีท้ังองค�กรขนาดใหญ� จนถึงองค�กรขนาดเล็ก 
ผู^บริหารแต�ละระดับจะมีการปรับบทบาทให^สัมพันธ�กับปfจจัยแวดล^อม อย�างไรก็ตามไม�ว�าผู^บริหาร
ระดับใดผู^บริหารทุกคนย�อมใช^หลักการบริหารบางอย�างอยู�เสมอ เนื่องจากหลักการบริหารเป�น
แนวทางท่ีจะช�วยให^ผู^บริหารสามารถตัดสินใจได̂ว�าควรกระทําอย�างไรกับปfญหา ในความเป�นจริงแล^ว 
หลักการบริหารงานประชาสัมพันธ�ย�อมเกิดจากประสบการณ�ของผู^บริหารงานประชาสัมพันธ�เป�นหลัก 
   ๒.๒) ลักษณะของงานบริหารจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู�ตลอดเวลา ข้ึนอยู� กับ
สภาพแวดล^อมและสถานการณ�ในขณะนั้น กล�าวคือสภาพแวดล^อมภายนอกองค�กร ได̂แก� การเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สารสนเทศ ลูกค̂า การแข�งขัน การเปลี่ยนแปลงสัดส�วนของประชากร 
และสภาพแวดล^อมภายในองค�กร ได̂แก� คน เงิน วัสดุอุปกรณ� วิธีการ ระบบ และโครงสร^างในการ
จัดการองค�กรในอนาคตคาดการณ�ไว^ว�า สภาพแวดล^อม มีผลกระทบต�อองค�กรประชาสัมพันธ�มาก
ยิ่งข้ึน ดังนั้นผู^บริหารองค�กรประชาสัมพันธ�จะต̂องสามารถบริหารจัดการสภาวะแวดล^อม เพ่ือนําพา
องค�กรสู�การเปลี่ยนแปลง (Change Management) องค�กรและเพ่ือให^งานประชาสัมพันธ�
เจริญเติบโตได̂อย�างยั่งยืนในระยะยาว 
   อย�างไรก็ตาม เป�นท่ีสังเกตได̂ว�า การบริหารงานประชาสัมพันธ�ยุคปfจจุบันให^
ความสําคัญกับการบริหารงานประชาสัมพันธ�เพ่ือให^เป�นองค�กรท่ีมีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบต�อ
สังคมมากข้ึน เช�น มุ�งสู�การสร^างความเข̂าใจท่ีถูกต̂อง (Right Understanding) ความคิดท่ีถูกต̂อง 
(Right Thinking) ความผูกผันและมุ�งม่ันท่ีถูกต̂อง (Right Commitment) การดําเนินการท่ีถูกต̂อง 
(Right Doing) เป�นต̂น อีกท้ังสภาพแวดล^อมของเศรษฐกิจได̂ขยายแปรเปลี่ยนไปสู�ระบบการแข�งขัน
แบบเสรีมากข้ึน ระบบผูกขาดจะลดลง คุณภาพและมาตรฐานของการบริหารรวมท้ังการบริหารงาน
ประชาสัมพันธ�น�าจะมีแนวโน^มดีข้ึน นอกจากนั้นสภาพการสังคมก็แปรเปลี่ยนไป อาทิ โครงสร^างของ



 

ประชากร โครงสร^างระดับการศึกษาเปลี่ยนแปลง เช�น สัดส�วนของผู^สูงอายุจะเพ่ิมข้ึน ความต̂องการ
ทางการศึกษาของประชาชนมีแนวโน^มสูงข้ึน ข̂อมูลข�าวสาร เครือข�ายมีความจําเป�นมากข้ึน 
   ๒.๓) การบริหารองค�กรประชาสัมพันธ�เป�นเรื่องของการสร^างและแสวงหา
ความสามารถในการแข�งขัน ในปfจจุบันการท่ีจะให^บรรลุเปuาหมายดังกล�าวนั้น จําเป�นจะต̂องใช^
หลักการและเทคโนโลยีการบริหารงานสมัยใหม�มาใช^ในการดําเนินการประชาสัมพันธ� เช�นการปรับ
องค�กรให^มีขนาดเล็กกว�า (Smaller) การรื้อปรับระบบกระบวนการทํางานให^ดีกว�า (Better) การ
ประดิษฐ�และสร^างนวัตกรรมให^เกิดความแตกต�าง (Different) 
   ๒.๔) กิจกรรมการบริหารมากข้ึนกว�าเดิม เช�น ผู^บริหารประชาสัมพันธ�ต̂องใช^ชั่วโมง
ทํางานนานมากข้ึนจากเดิม ปริมาณงานมากข้ึน ภายใต̂เวลาท่ีจํากัด งานท่ีทํามีความหลากหลาย ต̂อง
ติดต�อสัมพันธ�กับบุคคลอ่ืนและเก่ียวข̂องกับข̂อมูลมากข้ึน 
 ๓) ลักษณะของการบริหารงานประชาสัมพันธ� 
  การบริหารงานประชาสัมพันธ� มีลักษณะท่ีสําคัญ เช�นเดียวกับการบริหารงานโดยท่ัวไป
ดังนี้๑๑๓ 
   ๓.๑) การบริหารงานประชาสัมพันธ�เป�นท้ังศาสตร�และศิลป� กล�าวคือการบริหารงาน
ประชาสัมพันธ�เป�นศาสตร�เพราะมีองค�ความรู^ อธิบายการบริหารโดยอ̂างอิงกับหลักความจริง อธิบาย
ความสัมพันธ�ระหว�างปfจจัยของการบริหารและเป�นหลักการท่ีสามารถนําไปใช^ได̂ นอกจากนั้นการ
บริหารประชาสัมพันธ�เป�นศิลป�ซ่ึงหมายถึง การรู^ว�าทําอย�างไรจึงจะประสบความสําเร็จตามท่ีคาดหวัง 
ศิลปะของการบริหาร ประการสําคัญคือ ผู^บริหารงานประชาสัมพันธ�ต̂องคํานึงเสมอว�าศาสตร�ศิลป�ใน
การบริหารงานประชาสัมพันธ�จะต̂องสมดุลกัน 
   ๓.๒) การบริหารงานประชาสัมพันธ�เป�นเรื่องท่ีมีจุดมุ�งหมายหรือวัตถุประสงค�แต�ไม�
อาจวัดได̂โดยตรง กล�าวคือ การบริหารคือความพยายามท่ีจะบรรลุเฉพาะอย�าง ซ่ึงแสดงออกในรูป
วัตถุประสงค� โดยอาศัยความพยายามของกลุ�มบุคคลในองค�กร จะเห็นว�าโดยธรรมชาติของงานบริหาร
ไม�อาจมองเห็นหรือวัดได̂โดยตรง แต�อาจเห็นได̂จากแผนงานประชาสัมพันธ� ผลงานประชาสัมพันธ�
บรรลุวัตถุประสงค�ตามท่ีกําหนด 
   ๓.๓) การบริหารงานประชาสัมพันธ� เป�นเรื่องท่ีเก่ียวกับความสําเร็จตามวัตถุประสงค� 
โดยอาศัยความพยายามของทีมงานในอันท่ีจะปฏิบัติให^เป�นไปตามกิจกรรมท่ีกําหนดไว^ล�วงหน^าให^ดี
ท่ีสุด ซ่ึงย�อมข้ึนอยู�กับศักยภาพของบุคคลเหล�านั้น นอกจากนี้จะต̂องสร^างสภาพแวดล^อมท่ีจะเอ้ือให^
พนักงานทํางานร�วมกันได̂ดี รวมท้ังจะต̂องคํานึงถึงข̂อได̂เปรียบและข̂อจํากัดของสภาวะภายนอก เช�น 
ด̂านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เป�นต̂น 
  ๓.๔) การบริหารงานประชาสัมพันธ�เป�นเรื่องของการมุ�งสู�ความเป�นเลิศ หลักการ
บริหารงานในปfจจุบันและในอนาคตได̂กล�าวถึงการบริหารหรือการจัดการในฐานะท่ีเป�นเครื่องมือการ
บริหารองค�กรมุ�งสู�ความเป�นเลิศสามารถแข�งขันกับผู^ อ่ืนได̂ การบริหารงานประชาสัมพันธ�จึง

                                           
๑๑๓วิภาณี แม^นอินทร�, ป�ยะฉัตร วงศ�ยอด และเรวดี ไวยวาสนา, การบริหารงานประชาสัมพันธ�และ

การสื่อสารองค�กร, เอกสารประกอบการสอน, (สาขาวิชาการประชาสัมพันธ� คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๖๑), หน̂า ๑๓-๑๔.    



 

จําเป�นต̂องมีการศึกษาวิเคราะห�หลักการบริหาร และเทคโนโลยีการบริหารงาน เพ่ือนํามาประยุกต�ใช^
กับการบริหารงานประชาสัมพันธ�ให^มุ�งสู�คุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 
 ๔) หลักการบริหารจัดการสู�ความเปfนเลิศ 
  การบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ�สู�ความเป�นเลิศมีปfจจัยท่ีสําคัญ ๗ ประการได̂แก�๑๑๔ 
   ๔.๑) โครงสร^าง (Structure) ถ̂ามีการจัดการองค�กรหรือการออกแบบองค�กรการ
ประชาสัมพันธ�ท่ีดีมีประสิทธิภาพจะทําให^การบริหารองค�กรด̂านการประชาสัมพันธ�สู�ความสําเร็จ 
โครงสร^างท่ีประสบความสําเร็จมีประสิทธิภาพ ได̂แก� โครงสร^างท่ีเรียบง�ายไม�สลับซับซ̂อน มีการ
ทํางานเป�นทีม และมีขนาดกําลังคนน^อยท่ีเรียกว�า “จิ๋วแต�แจ®วคุณภาพ (Small is Beautiful)” 
   ๔.๒. กลยุทธ� (Strategy) เป�นเรื่องของการกําหนดทิศทางตลอดจนวิธีการทํางาน
ขององค�กรการประชาสัมพันธ� หากองค�กรมีการร�วมกันสร^างแผนทิศทางหรือกลยุทธ�ขององค�กร และ
มีค�านิยมร�วมท่ีเด�นชัด กล�าวคือ หากมีการกําหนดกลยุทธ�เชิงรุกโดยมุ�งเน^นลูกค̂าหรือกลุ�มเปuาหมายถือ
ว�าองค�กรประสบความสําเร็จ กล�าวคือ ในหลายองค�กรไม�ได̂ให^ความสําคัญต�อลูกค̂าโดยไม�มีการ
สํารวจความต̂องการของลูกค̂า ส�งผลให^ยอดจําหน�ายไม�เป�นไปตามเปuาหมายท่ีได̂กําหนดไว^ การ
มุ�งเน^นลูกค̂าหรือกลุ�มเปuาหมาย หมายความถึงการเอาใจใส�ลูกค̂ามีการสร^างความสัมพันธ�ของลูกค̂า
อย�างต�อเนื่องท่ีเรียกว�า การบริหารความสัมพันธ�กับลูกค̂า (Customer Relationship Management 
: CRM) 
   ๔.๓) พนักงาน (Staff) เป�นการวิเคราะห�ความพรั่งพร^อมด̂านกําลังคนท่ีต̂องพิจารณา
ท้ังในแง�ของจํานวนคนท่ีทํางานให^สมดุลกับภาระงานและในแง�ของขีดสมรรถนะของกําลังคน 
กล�าวคือ ถ̂ามีพนักงานท่ีสามารถรอบรู^ทํางานได̂หลายอย�างก็ทําให^องค�กรประสบความสําเร็จ 
กล�าวคือ มุ�งเน^นการเพ่ิมผลผลิตโดยพนักงานให^พนักงานคนหนึ่ง ทํางานได̂หลายอย�างท่ีเรียกว�า Two 
in One หรือ Three in One เป�นต̂น โดยเป�ดโอกาสให^อิสระในการทํางานอย�างเต็มท่ีเพ่ือให^เกิด
ความคิดริเริ่มสร^างสรรค�ในการทํางานมากข้ึนโดยให^พนักงานมีคุณค�าสําคัญและเป�นเจ^าขององค�กรใน
ความเป�นหุ^นส�วน (Partnership) มากข้ึน 
   ๔.๔) ลีลาผู^นํา (Style) เป�นการสังเกต วิเคราะห�รูปแบบ บุคลิกลักษณะของคนท่ี
ทํางานในองค�กรว�ามีความสอดคล^องกับลักษณะงานหรือธรรมชาติของงานอย�างไรกล�าวคือถ̂ามี
ผู^บริหารงานประชาสัมพันธ�ท่ีมีความเป�นผู^นําก็จะทําให^องค�กรประชาสัมพันธ�ประสบความสําเร็จ ผู^นํา
ท่ีดีต̂องได̂รับการยอมรับจากลูกน^องและทีมงานโดยผู^นําต̂องมีคุณสมบัติท่ีดีเพ่ือนําพาองค�กรสู�
ความสําเร็จ ผู^นําท่ีดีมีคุณสมบัติ ๕ ประการ ดังนี้ ต̂องมีวิสัยทัศน� (Vision) ต̂องมีความสามารถในการ
สื่อสาร (Communication) ต̂องมีการกระจายอํานาจตัดสินใจสู�พนักงาน (Empowerment) ต̂องมี
การเปลี่ยนแปลงองค�กรให^เหมาะสมกับสถานการณ� (Organizational Changer) ต̂องมีการคิดเชิงกล
ยุทธ� (Strategic Thinking)  
   จากคุณสมบัติของผู^นําท่ีดีท้ัง ๕ ประการ อธิบายได̂ว�า ผู^นําท่ีบริหารองค�กรสู�
ความสําเร็จต̂องมีการบูรณาการส�วนประกอบต�างๆ ให^สอดคล^องกันได̂แก� วิสัยทัศน� การสื่อสาร การ
กระจายอํานาจ การเปลี่ยนแปลงองค�กรให^เหมาะสมกับสถานการณ�และการคิดเชิงกลยุทธ� 

                                           
๑๑๔เรื่องเดียวกัน, หน̂า ๒๒-๒๔.    



 

   ๔.๕) ระบบ (System) เป�นระบบภายในองค�กรท่ีสามารถทําให^องค�กรประชาสัมพันธ�
สามารถทํางานได̂อย�างเต็มประสิทธิภาพ (ประหยัดทรัพยากรทางการบริหาร) กล�าวคือ ถ̂ามีระบบ
การทํางานประชาสัมพันธ�ท่ีดีก็ทําให^องค�กรประสบความสําเร็จ ระบบการทํางานท่ีดีก�อให^เกิดการ
ทํางานประชาสัมพันธ�ท่ีมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) คําว�า 
ประสิทธิผลก็คือการบรรลุเปuาหมายท่ีกําหนดไว^ คําว�าประสิทธิภาพคือ การลดค�าใช^จ�ายหรือต̂นทุน 
(Cast) การเพ่ิมคุณภาพ (Quality) การลดเวลาในการปฏิบัติงาน (Speed) การสร^างความพึงพอใจให^
ผู^รับบริการ (Satisfaction) รวมท้ังการสร^างความแตกต�าง (Differentiation) และนวัตกรรม 
(Innovation) ดังนั้นองค�กรท่ีประสบความสําเร็จต̂องมีการคิดค̂นปรับปรุงระบบการทํางานท่ีดี
กว�าเดิมหรือท่ีดีท่ีสุดเพ่ือความสําเร็จของการบริหารประชาสัมพันธ�  
  ๔.๖) ทักษะ (Skill) เป�นการวิเคราะห�ขีดความสามารถของกําลังคนในองค�กรว�า 
กําลังคนหลักขององค�กร เป�นกําลังคนท่ีมีความสามารถในการทํางานให^บรรลุเปuาหมายขององค�กรได̂ 
ในแง�ของการบริหารงานประชาสัมพันธ�อธิบายได̂ว�า ถ̂ามีพนักงานท่ีมีทักษะความชํานาญในด̂านนั้นๆ 
ก็จะทําให^องค�กรด̂านการประชาสัมพันธ�ประสบความสําเร็จ ทักษะความชํานาญในปfจจุบันเรียกว�า 
สมรรถนะ (Competency) หมายถึง พนักงานท่ีมีความรอบรู^สามารถนําความรู^ไปประยุกต�ให^การ
ทํางานประสบความสําเร็จได̂ในมาตรฐานระดับสูง (High Performance) พร^อมนี้พนักงานต̂องมี
ความรัก ศรัทธาในงานประชาสัมพันธ�ด̂วย หรือมีทัศนคติท่ีดีต�องานประชาสัมพันธ�ต�อองค�กรเก่ียวกับ
การประชาสัมพันธ�ท่ีเราทํางานอยู�ความรักในงานก็จะก�อให^เกิดความสุขสนุกในการทํางาน เกิด
สุนทรียภาพ อารมณ�ดี และนําไปสู�จินตนาการวิสัยทัศน�ท่ีกว^างไกลสร^างสรรค�สิ่งใหม�ให^เกิดข้ึนใน
องค�กรได̂ 
   ๔.๗) ค�านิยมร�วม (Shared Value) ถ̂าพนักงานขององค�กรมีความคิด ความเชื่อและ
ค�านิยมท่ีสอดคล^องกันทําให^การผนึกกําลังในการปฏิบัติงานและสร^างผลผลิตขององค�กรได̂มากข้ึน 
การสร^างค�านิยมท่ีเก้ือหนุนต�อความสําเร็จขององค�กรจึงถือว�าจําเป�นอย�างยิ่งในองค�กรปfจจุบันอาทิ เอา
ใจใส�ลูกค̂า (Care for Customer) หรือกลุ�มเปuาหมาย ความสามารถในการแข�งขัน (Competitiveness) 
มุ�งสู�ความเป�นเลิศ (Excellence) สร^างนวัตกรรม (Innovation) ใส�ใจคุณภาพ (Quality) รับผิดชอบ
ต�อสังคม (Social Responsibility) เน^นผลการปฏิบัติงาน (Performance Oriented) เน^นการเรียนรู^ 
(Learning Oriented) มีการคิดเชิงกลยุทธ� (Strategic Thinking)  
 สรุป การบริหารงานประชาสัมพันธ�ท่ีใช^ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด̂วย โครงสร^าง
องค�กร กลยุทธ�การประชาสัมพันธ� เจ^าหน^าท่ี ลีลาผู^นํา ระบบการประชาสัมพันธ� ทักษะ และค�านิยม
ร�วม  
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นักวิชาการหรือแหล�งข4อมูล แนวคิดหลัก 
ติน ปรัชญพฤทธิ์ การบริหารในลักษณะท่ีเป�นกระบวนการโดย หมายถึง 

กระบวนการนําเอาการตัดสินใจและนโยบายไปปฏิบัติ 
ส�วนการบริหารรัฐกิจ หมายถึง เก่ียวข̂องกับการ
นําเอานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 

บุญทัน ดอกไธสง การบริหาร คือ การจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู� ให^ มี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุดเพ่ือตอบสนองความต̂องการ
ของบุคคล องค�การหรือประเทศหรือการจัดการเพ่ือ
ผลกําไรของทุกคนในองค�การ 

Freeman, R. E. การบริหาร หมายถึง กระบวนการวางแผน การจัด
องค�การ ภาวะผู^นํา และการควบคุมการทํางานของ
สมาชิกขององค�กรและการใช^ประโยชน�จากทรัพยากร
เพ่ือให^บรรลุเปuาหมายขององค�การ 

Bartol, K. M., & Martin, D. C. การบริหารว�าเป�นกระบวนการท่ีทําให^เปuาหมายของ
องค�กรประสบผลสําเร็จโดยการวางแผน การจัด
องค�การ การใช^ภาวะผู^นําและการควบคุม 

เกษม จันทร�แก̂ว การบริหาร หมายถึง ศิลปะการดําเนินการนําวัตถุดิบ
สู�ระบบกระบวนการผลิตจนได̂ผลผลิตตามท่ีกําหนดไว^
การบริหารจึงเป�นการดําเนินการให^ทุกโครงการทํา
หน^าท่ีสัมพันธ�กัน เป�นเรื่องยากท่ีจะทําให^เกิดการ
ผสมผสานกันถ̂าไม�วางแผนการดําเนินการท่ีดี  

ศิริวรรณ เสรีรัตน� และคณะ การบริหาร (Administration) เน^นท่ีการกําหนด
นโยบายท่ีสําคัญและการกําหนดแผนของผู^บริหารเป�น
คํานิยมใช^ในการบริหารรัฐกิจ(Public Administration) 
หรือใช^ในหน�วยงานราชการและคําว�า “ผู^บริหาร” 
(Administrator) จะหมายถึงผู^บริหารท่ีทํางานอยู�ใน
องค�กรของรัฐหรือองค�กรท่ีไม�มุ�งหวังกําไร  

Schermerhorn. J. R. การบริหาร คือ กลุ�มของกิจกรรม ประกอบด̂วย การ
วางแผน (Planning) การจัดองค�กร (Organizing) 
การสั่งการ (Leading/ Directing) หรืออํานวยการ 
และการควบคุม (Controlling) 
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นักวิชาการหรือแหล�งข4อมูล แนวคิดหลัก 
ตุลา มหาพสุธานนท� ทฤษฎีทางการบริหารและการจัดการความหมายของ

การบริหารและการจัดการองค�การต�างๆ มักใช^คําสอง
คําสลับกันไปมา คือ “การบริหาร” (Administration) 
กับคําว�า “การจัดการ” (Management) ท้ังนี้
เนื่องจากท้ังสองคํานี้มีความหมายเหมือนกันจึงใช^แทน
กันได̂ 

Likert, Rensis ๑) การทํางานเป�นกลุ�มจะช�วยให^งานมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน และทําให^มีแรงจูงใจในการทํางานมากข้ึนอีก
ด̂วย ๒) การทํางานเป�นกลุ�มใช^ในทุกระดับขององค�กร 
ซ่ึงจะข้ึนอยู�กับหมุดเชื่อมโยง คือผู^บังคับบัญชาหรือ
ผู^แทน ๓) การงานแผนและการแก̂ปfญหาเป�นเรื่อง
กลุ�ม ให^กลุ�มตัดสินใจโดยสมาชิกทุกคนมีส�วนร�วม จะ
ทําให^เกิดความพึงพอใจ ผูกพัน ยอมรับนับถือกัน 

Viner, Jacob ทฤษฎีองค�การ ประกอบด̂วยปfจจัย ๕ ประการ คือ ๑) 
ปf จ จั ย นํ า เ ข̂ า  เ ช� น  วั ต ถุ ดิ บ  แ ร ง ง าน  ทุ น  ๒ ) 
กระบวนการ เป�นการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบเป�นสินค̂า
หรือบริการ ๓) ผลผลิต ๔) ข̂อมูลย^อนกลับ เป�นข̂อมูล
ท้ังภายในและภายนอกองค�กร ๕) สิ่งแวดล^อม ท้ัง
ภายในและภายนอกองค�กร  

Luther, Gulick and Lydall Urwick ก า ร จั ด ก า ร แ บ บ วิ ท ย า ศ า ส ต ร�  ( Scientific 
management) ซ่ึงได̂เสนอแนวคิดเก่ียวกับการ
บริหารไว^ ๗ ด̂านด̂วยกัน เรียกย�อๆ ว�า POSDCoRB 
โดยมีลําดับข้ันต�อไปนี้ ๑) การวางแผน (Planning) ๒) 
การจัดองค�การ (Organizing) ๓) การบริหารบุคคล 
(Staffing) ๔) การอํานวยการ (Directing) ๕) การ
ประสานงาน (Coordination) ๖) การรายงาน 
(Reporting) ๗) การงบประมาณ (Budgeting)  

Allen, Louis A ทฤษฎีการบริหารทางด̂านรัฐประศาสนศาสตร� ทฤษฎี
การจัดการสมัยใหม� (POLC) ประกอบด̂วย ๑) P–
Planning การวางแผน ๒) O–Organizing การจัด
องค�การ ๓) L–Leading การทําหน^าท่ีเป�นผู^นํา ๔) C-
Controlling การติดตามตรวจสอบ  
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๒.๕ ข4อมูลบริบทเร่ืองที่วจัิย 
 ๒.๕.๑ ความเปfนมาของสถานีโทรทัศน� สํานักงานตํารวจแห�งชาติ๑๑๕ 
 ด̂วยในคราวประชุมคณะกรรมการกําหนดนโยบายและควบคุมการบริหารสถานี 
วิทยุกระจายเสียงของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ (กนว.) ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๒ เม่ือวันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ 
ได̂มีการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดต้ังสถานีโทรทัศน�ของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ และมอบให^
สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยกองตํารวจสื่อสาร ในฐานะฝ�ายเลขานุการ 
คณะกรรมการกําหนดนโยบายและควบคุมการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานวิทยุโทรทัศน� 
สํานักงานตํารวจแห�งชาติ (กนว.) นําข̂อคิดเห็นดังกล�าวเสนอคณะทํางานปรับปรุงและพัฒนา
วิทยุกระจายเสียงของสํานักงานตํารวจแห�งชาติพิจารณาดําเนินการต�อไป  
 ต�อมาสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได̂พิจารณาเห็นว�าเพ่ือให^การ
ดําเนินงาน จัดต้ังสถานีโทรทัศน�ระบบดาวเทียมของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ บรรลุผลเป�นรูปธรรม 
จึงได̂มีคําสั่ง สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท่ี ๔๗/๒๕๕๒ ลงวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน 
๒๕๕๒ แต�งต้ังคณะทํางานพิจารณาแนวทางการจัดต้ังสถานีโทรทัศน� สํานักงานตํารวจแห�งชาติข้ึน 
โดยมีพลตํารวจโทสมเดช ขาวขํา ผู^บัญชาการสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป�น
ประธานคณะทํางาน 
 หลังจากนั้นในระดับสํานักงานตํารวจแห�งชาติ ได̂มีคําสั่งสํานักงานตํารวจแห�งชาติ ท่ี ๒๙/
๒๕๕๓ ลงวันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๕๓ แต�งต้ังคณะทํางานพิจารณาแนวทางการจัดต้ังสถานีโทรทัศน� 
สํานักงานตํารวจแห�งชาติข้ึน โดยมีพลตํารวจโท พงศพัศ พงษ�เจริญ ผู^ช�วยผู^บัญชาการตํารวจแห�งชาติ 
เป�นประธานคณะทํางาน เพ่ือศึกษาและพิจารณากําหนดแนวทางการจัดต้ังสถานีโทรทัศน� สํานักงาน
ตํารวจแห�งชาติ โดยศึกษาข̂อมูลเปรียบเทียบกับสถานีวิทยุโทรทัศน� กองทัพบกช�อง ๕ (ททบ.๕) 
สถานีวิทยุโทรทัศน�กองทัพบกผ�านดาวเทียม (TGN) สถานีโทรทัศน�ทีวีไทย (TPBS) และสถานีโทรทัศน� 
เพ่ือการศึกษาทางไกลผ�านดาวเทียม วังไกลกังวล เป�นต̂น 
                                           
 ๑๑๕ฤาเดช เกิดวิชัย และชุติกาญจน� ศรีวิบูลย�, “รายงานผลการประเมิน ความนิยมในการรับชม
สถานีโทรทัศน�ดาวเทียม สํานักงานตํารวจแห�งชาติ”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ๒๕๖๒), 
หน̂า ๕-๑๑. 

นักวิชาการหรือแหล�งข4อมูล แนวคิดหลัก 
Fayol, Henri แนวคิดทฤษฎีการบริหารแบบ POCCC ซ่ึง

ประกอบด̂วยหน^าท่ี ๕ หลักดังนี้ ๑) Planning ๒) 
Organizing ๓) Commanding ๔) Coordinating ๕) 
Controlling  

วิภาณี แม̂นอินทร�, ป�ยะฉัตร วงศ�ยอด  
และเรวดี ไวยวาสนา 

การบริหาร งานประชาสัม พันธ�  ประกอบ ด̂วย 
โครงสร^ า งองค�กร  กลยุทธ� การประชาสัม พันธ� 
เจ^าหน^าท่ี ลีลาผู^นํา ระบบการประชาสัมพันธ� ทักษะ 
และค�านิยมร�วม 



 

 ในท่ีสุดคณะทํางานพิจารณาแนวทางการจัดต้ังสถานีโทรทัศน� สํานักงานตํารวจแห�งชาติ 
จึงได̂จัดทําโครงการจัดต้ังสถานีโทรทัศน�ดาวเทียม สํานักงานตํารวจแห�งชาติ หรือใช^ชื่อว�า 
“สถานีโทรทัศน�ตํารวจเพ่ือประชาชน (Police Channel)” เสนอสํานักงานตํารวจแห�งชาติ พิจารณา 
โดย พลตํารวจเอกวิเชียร พจน�โพธิ์ศรี ผู^บัญชาการตํารวจแห�งชาติ ได̂มีบันทึกลงวันท่ี ๒๘ กันยายน 
๒๕๕๓ ท̂ายหนังสือสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท่ี ๐๐๓๓.๒(๑๐)/๒๐๘๖ ลงวันท่ี 
๒๔ กันยายน ๒๕๕๓ อนุมัติโครงการจัดต้ังสถานีโทรทัศน�ระบบดาวเทียม สํานักงานตํารวจแห�งชาติ 
และสนับสนุนงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในการดําเนินงานตามโครงการฯ 
ในวงเงิน ๔๓,๔๓๖,๑๖๐.๐๐ –บาท 
 สถานีโทรทัศน�สํานักงานตํารวจแห�งชาติ หรือสถานีโทรทัศน�ตํารวจเพ่ือประชาชน Police 
Channel จึงได̂เริ่มทดลองแพร�ภาพออกอากาศผ�านดาวเทียมย�านความถ่ี KU Band 12272/ 
V/30000 และ C Band 3718/V/01447 ต้ังแต�วันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๔ 
 เนื่องจากสัญญาจ^างผลิตรายการโทรทัศน�และออกอากาศ และสัญญาเช�าช�องสัญญาณ
ดาวเทียมย�านความถ่ี KU Band พร^อมเครื่องมืออุปกรณ�ท่ีใช^ถ�ายทอดสัญญาณออกอากาศย�านความถ่ี 
KU Band และ C Band จะสิ้นสุดสัญญาในป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สํานักงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จึงได̂พิจารณาจัดทําคําขอต้ังงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ สําหรับการดําเนินงานตามโครงการสถานีโทรทัศน�สํานักงานตํารวจแห�งชาติในวงเงิน 
๔๒,๙๑๕,๙๙๓.๐๐- บาท แต�ในท่ีประชุมคณะกรรมการกําหนดนโยบายและควบคุมการบริหารสถานี
วิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน� สํานักงานตํารวจแห�งชาติ (กนว.) ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี 
๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ ได̂พิจารณาเห็นว�า สํานักงบประมาณไม�ได̂จัดสรรงบประมาณสําหรับการ
ดําเนินงานตามโครงการสถานีโทรทัศน�สํานักงานตํารวจแห�งชาติไว^ จึงได̂มีมติให^สํานักงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จัดทํารายงานการประเมินผลความนิยมในการรับชมความคุ̂มค�าในการ
ดําเนินงาน และเหตุผลความจําเป�นเสนอสํานักงานตํารวจแห�งชาติ เพ่ือประกอบการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนให^ต�อไป 
  ๒.๕.๒ หลักการและเหตุผลท่ีต4องมีสถานีโทรทัศน�สํานักงานตํารวจแห�งชาติ๑๑๖ 
 ๑) หลักการ  
 จากการท่ีสํานักงานตํารวจแห�งชาติ โดยสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได̂จ^าง
บริษัทเอกชนผลิตรายโทรทัศน� รวมท้ังเช�าเครื่องมืออุปกรณ�เพ่ือใช^ในการผลิตรายการโทรทัศน� และ
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน�สํานักงานตํารวจแห�งชาติ โดยเริ่มทดลองแพร�ภาพออกอากาศครั้งแรก 
ในวันตํารวจ ต้ังแต�วันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓–๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ เป�นระยะเวลา ๑ ป� ใน
ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ปรากฏผลจากการประเมินความนิยมในการรับชม คุณภาพของรายการ
และคุณภาพการรับสัญญาณภาพและเสียงของสถานีโทรทัศน�สํานักงานตํารวจแห�งชาติ อยู�ในเกณฑ�ท่ี
น�าพอใจดังกล�าวมาแล^ว 

                                           
 ๑๑๖ฤาเดช เกิดวิชัย และชุติกาญจน� ศรีวิบูลย�, “รายงานผลการประเมิน ความนิยมในการรับชม
สถานีโทรทัศน�ดาวเทียม สํานักงานตํารวจแห�งชาติ”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ๒๕๖๒), 
หน̂า ๕-๑๑. 



 

 ๒) เหตุผล  
 เนื่องจากสํานักงานตํารวจแห�งชาติมีอํานาจหน^าท่ีหลายประการดังท่ีกําหนดไว^ใน
พระราชบัญญัติตํารวจแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และในการบริหารงานของสํานักงานตํารวจแห�งชาติตาม 
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป� ของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๕๕ ในยุทธศาสตร�ด̂านความ
ม่ันคงของชาติและกิจการพิเศษ ได̂กําหนดยุทธศาสตร�การปกปuอง เทิดทูน ถวายพระเกียรติ พิทักษ�
รักษาสถาบันพระมหากษัตริย�และพระบรมวงศานุวงศ� โดยถือเป�นภารกิจท่ีมีความสําคัญสูงสุดใน
ยุทธศาสตร�ด̂านการปuองกันอาชญากรรม ได̂กําหนดกลยุทธ�การแสวงหาความร�วมมือจากประชาชน 
เพ่ือสนับสนุนการปuองกันอาชญากรรม และในยุทธศาสตร�ด̂านการบริหารเพ่ือการให^บริการท่ีดีแก�
ประชาชน ได̂กําหนดกลยุทธ�การพัฒนางานประชาสัมพันธ�ของสํานักงานตํารวจแห�งชาติไว^แล^ว 
รวมท้ังในแผนแม�บทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน� สํานักงานตํารวจแห�งชาติพ.ศ. ๒๕๕๔-
๒๕๕๘ ในยุทธศาสตร�การพัฒนาเทคโนโลยีและโครงสร^างพ้ืนฐานก็ได̂กําหนดให^มีการริเริ่มโครงการ 
จัดต้ังสถานีโทรทัศน�สํานักงานตํารวจแห�งชาติ ข้ึนด̂วย 
 การพัฒนาประเทศภายใต̂การเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ�โลกทางการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมตามกระแสโลกาภิวัตน� ท่ีเทคโนโลยีเข̂ามามีบทบาททําให^เกิดสภาพโลกไร^พรมแดน การ
ปฏิบัติงานของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ มีปfจจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศท่ีก�อให^เกิดปfญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ^าหน^าท่ีตํารวจ สภาพปfญหาอันเกิดจากปfจจัยภายนอก 
ประกอบด̂วย ความก̂าวหน^าทางเทคโนโลยี ทําให^การติดต�อสื่อสารของบุคคลและชุมชนระหว�าง 
ประเทศเป�นไปอย�างรวดเร็ว ซ่ึงเรียกว�า “ยุคข̂อมูลข�าวสาร” เทคโนโลยีมีความเจริญก̂าวหน^ามาก 
ประชาชนมีความรู^สูงข้ึน ส�งผลให^การประกอบอาชญากรรมมีความสลับซับซ̂อนมากข้ึน รวมถึงการนํา
วิทยาการสมัยใหม�มาใช^ประกอบอาชญากรรมในรูปแบบต�างๆ และปfจจัยสําคัญท่ีส�งผลกระทบต�อการ
ปฏิบัติหน^าท่ีของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ เช�น ปfญหายาเสพติด ปfญหาอาชญากรรม ปfญหาด̂านการ 
อํานวยความยุติธรรม ปfญหาการลักลอบหลบหนีเข̂าเมือง ปfญหาด̂านการบริหาร ปfญหาต�างๆ ท่ีส�งผล
กระทบต�อการปฏิบัติหน^าท่ีของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ จะต̂องมีการปรับปรุงระบบการจัดการท่ี
เน^นการมีส�วนร�วมและปuองกันปราบปรามในเชิงรุก เน^นสังคมและชุมชนเป�นศูนย�กลางในการพัฒนา 
ปuองกันและแก̂ไขปfญหา 
 ปfจจุบันโลกถูกเชื่อมโยงเข̂าด̂วยกันโดยเครือข�ายแห�งการติดต�อสื่อสารเพ่ือดําเนินกิจกรรม
ต�างๆ ท้ังทางภาครัฐและภาคเอกชนในระดับท̂องถ่ิน ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ประกอบกับ 
การพัฒนาเทคโนโลยีด̂านโทรคมนาคมซ่ึงทําให^การติดต�อสื่อสารเป�นไปได̂โดยง�ายและรวดเร็ว จึงทํา
ให^การสื่อสารเป�นไปอย�างทรงประสิทธิภาพมากข้ึน หลายช�องทางตรงตามพฤติกรรมผู^บริโภคข�าวสาร 
ในระดับบุคคล กลุ�ม และองค�กรอย�างตรงประเด็น จึงทําให^ประเทศหรือองค�กรท่ีมีระบบเทคโนโลยี
ทางการสื่อสารท่ีเหนือกว�าสามารถเข̂าถึงกลุ�มเปuาหมายเพ่ือให^ข̂อมูลข�าวสารโน^มน^าวจูงใจและ
แสวงหาผลประโยชน�ได̂มากกว�า ประกอบกับปfจจุบันประชาชนรับรู^ข�าวสารจากสื่อต�างๆ หลาย
ประเภทท่ีมีให^เลือกอย�างหลากหลาย เช�น หนังสือ หนังสือพิมพ� สิ่งพิมพ� โทรทัศน� วิทยุ อินเทอร�เน็ต 
เป�นต̂น 
 ประกอบกับข̂อค̂นพบจากงานวิจัยสะท̂อนให^เห็นภาพลักษณ�ตํารวจ โดยระดับองค�รวม
ส�วนใหญ�ในสายตาประชาชนยังออกมาในเชิงลบ ท�ามกลางความพยายามในการพัฒนาองค�กร เพ่ือ



 

แก̂ไขภาพลักษณ�เหตุผลประการสําคัญ คือ การประชาสัมพันธ�และงานมวลชนสัมพันธ�ยังไม�สามารถ
เข̂าถึงทุกกลุ�มประชาชนในสังคม  
 สํานักงานตํารวจแห�งชาติมีนโยบายและเปuาหมายชัดเจนในการสร^างความเข̂าใจระหว�าง
ประชาชนและเจ^าหน^าท่ีตํารวจ โดยมุ�งเน^นการเสนอความจริงต�อสังคม ด̂วยความรวดเร็ว ถูกต̂อง 
เป�นกลางให^ทันต�อความต̂องการของประชาชน สร^างความโดดเด�นและแตกต�างให^กับสํานักงานตํารวจ
แห�งชาติ ซ่ึงจะส�งผลให^เกิดภาพลักษณ�ท่ีดีทันสมัยมากข้ึน  
 ในปfจจุบันนี้การพัฒนาของโทรทัศน�เมืองไทยมีการเติบโตอย�างรวดเร็วและเป�นสื่อท่ีมี
อิทธิพล สูงสุดในประเทศไทย ซ่ึงโทรทัศน�เป�นกลไกสําคัญของการผลิตซํ้าทางความคิดท่ีทรงอิทธิพล
มากท่ีสุด (Cultural Reproduction) การเจริญเติบโตและการกระจายของโทรทัศน�ระบบดาวเทียม
ในรอบ ๔ ป� ท่ีผ�านมามีการเจริญเติบโตสูง โดยเฉพาะในเขตต�างจังหวัด โดยมีอัตราการเจริญเติบโต
ดังนี้ (Source: AGB Nielsen Research) 
  (๑) ต�างจังหวัด ร^อยละ ๕๗.๐๐ 
  (๒) ชานเมือง ร^อยละ ๔๖.๐๐ 
  (๓) กรุงเทพ ร^อยละ ๒๓.๐๐ 
 ซ่ึงจะเห็นได̂ว�าโทรทัศน�เป�นสื่อท่ีมีบทบาทสําคัญในการประชาสัมพันธ�ท่ีสามารถ
แพร�กระจาย ข�าวสารได̂อย�างรวดเร็ว และมีผลต�อการรับรู^ของสังคมในวงกว^าง และทําให^เข̂าใจ
สถานการณ� สร^างทัศนคติท่ีเหมาะสม เก้ือกูลต�อการแก̂ปfญหา ประกอบกับสํานักงานตํารวจแห�งชาติ
ยังไม�มี สถานีโทรทัศน�เป�นของหน�วยงานเองท่ีเป�นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ�เผยแพร�ข�าวสาร
สนับสนุนการปฏิบัติงานของตํารวจ 
 สถานีโทรทัศน�ผ�านดาวเทียม สํานักงานตํารวจแห�งชาติ จึงเป�นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับ
ประชาชนและเป�นช�องทางสื่อสารเพ่ือให^ประชาชนเข̂าถึงในกระบวนการทํางานของเจ^าหน^าท่ีตํารวจ 
เป�นการพัฒนาองค�ความรู^แก�ทุกภาคส�วน จึงจําเป�นต̂องอาศัยสื่อโทรทัศน�ในการประชาสัมพันธ� 
เผยแพร�ข̂อมูล ข�าวสาร ข̂อเท็จจริง ภารกิจในการปฏิบัติหน^าท่ี ท้ังในสภาวะปกติและไม�ปกติ ให^ 
ประชาชนได̂รับทราบ เพ่ือให^เกิดความร�วมมือ ความศรัทธา และเชื่อถือได̂อย�างเป�นรูปธรรม ซ่ึงการ
ประชาสัมพันธ�ของสํานักงานตํารวจแห�งชาติจะต̂องมุ�งเน^นให^การประชาสัมพันธ�เสนอข̂อมูลข�าวสาร
อย�างรวดเร็ว เท่ียงตรง เชื่อถือได̂ และเพ่ือให^การบริการจัดการกิจการโทรทัศน�ของสํานักงานตํารวจ
แห�งชาติ เป�นไปตามเง่ือนไข กฎ ระเบียบ ข̂อบังคับของรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีเก่ียวข̂อง 
สํานักงานตํารวจแห�งชาติจึงต̂องมีการพัฒนาปรับปรุงการบริหารและการดําเนินงานเก่ียวกับกิจการ 
โทรทัศน�ให^เป�นไปในรูปแบบของการบริการสาธารณะ ซ่ึงจะกําหนดแนวทางให^มีความเหมาะสม
สอดคล^องกับกฎหมายและสถานการณ�ต�างๆ ในปfจจุบันและสนองตอบนโยบายของรัฐบาล กรอบการ
บริหารงานสถานีโทรทัศน�สํานักงานตํารวจแห�งชาติ 
 โดยเหตุท่ีสํานักงานตํารวจแห�งชาติ ได̂มีบันทึกสั่งการลงวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ ท̂าย
หนังสือสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท่ี ๐๐๓๓.๒(๑๐)/๒๓๖๖ ลงวันท่ี ๑๙ ตุลาคม 
๒๕๕๓ อนุมัติหลักการแผนแม�บทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน�สํานักงานตํารวจแห�งชาติ พ.ศ. 
๒๕๕๔-๒๕๕๘ และผู^บัญชาการตํารวจแห�งชาติ/ประธานกรรมการ ได̂มีคําสั่งคณะกรรมการกําหนด 
นโยบายและควบคุมการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน� สํานักงานตํารวจแห�งชาติ ท่ี 
๑/๒๕๕๓ ลงวันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ให^ใช^แผนแม�บทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน� สํานักงาน



 

ตํารวจแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘ เป�นแนวทางในการบริหารงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน� สํานักงานตํารวจแห�งชาติต�อไป 
  แต�เนื่องจากในห^วงเวลาของการจัดทําแผนแม�บทฯ ดังกล�าว ได̂ดําเนินการก�อนมีการ
ดําเนินงานตามโครงการจัดต้ังสถานีโทรทัศน� สํานักงานตํารวจแห�งชาติ ดังนั้นสาระสําคัญของแผน
แม�บทฯ ดังกล�าวจึงมุ�งเน^นแนวทางการบริหารงานกิจการวิทยุกระจายเสียงเป�นหลัก ดังนั้น
สาระสําคัญของแผนแม�บทฯ ดังกล�าวก็ได̂กําหนดเปuาหมาย ในการจัดต้ังสถานีโทรทัศน� สํานักงาน
ตํารวจแห�งชาติ เพ่ือประโยชน�ต�อกิจการตํารวจอย�างเป�นรูปธรรมไว^ด^วย 
 ดังนั้นกรอบการบริหารงานสถานีโทรทัศน� สํานักงานตํารวจแห�งชาติ นอกจากต̂องอยู�
ภายใต̂ กรอบของแผนแม�บทวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน� สํานักงานตํารวจแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔–
๒๕๕๘ แล^ว ยังจะต̂องถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข̂อบังคับ ประกาศ และคําสั่งท่ีเก่ียวข̂องได̂แก� 
  (๑) รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐๑๑๗ มาตรา ๖๐  
  มาตรา ๖๐ รัฐต̂องรักษาไว^ซ่ึงคลื่นความถ่ีและสิทธิในการเข̂าใช^วงโคจรดาวเทียมอัน
เป�นสมบัติของชาติ เพ่ือใช^ให^เกิดประโยชน�แก�ประเทศชาติและประชาชน 
   การจัดให^มีการใช^ประโยชน�จากคลื่นความถ่ีตามวรรคหนึ่งไม�ว�าจะใช^เพ่ือส�ง
วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน�และโทรคมนาคมหรือเพ่ือประโยชน�อ่ืนใด ต̂องเป�นไปเพ่ือประโยชน�
สูงสุดของประชาชนความม่ันคงของรัฐ และประโยชน�สาธารณะรวม ตลอดท้ังการให^ประชาชนมีส�วน
ได̂ใช^ประโยชน�จากคลื่นความถ่ีด^วยท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
   รัฐต̂องจัดให^มีองค�กรของรัฐท่ีมีความเป�นอิสระในการปฏิบัติหน^าท่ีเพ่ือรับผิดชอบ
และกํากับการดําเนินการเก่ียวกับคลื่นความถ่ีให^เป�นไปตามวรรคสองในการนี้องค�กรดังกล�าวต̂องจัด
ให^มีมาตรการปuองกันมิให^มีการแสวงหาประโยชน�จากผู^บริโภคโดยไม�เป�นธรรมหรือสร^างภาระแก�
ผู^บริโภคเกินความจําเป�นปuองกันมิให^คลื่นความถ่ีรบกวนกันรวมตลอดท้ังปuองกันการกระทําท่ีมีผลเป�น
การขัดขวางเสรีภาพในการรับรู^หรือป�ดก้ันการรับรู^ข̂อมูลหรือข�าวสารท่ีถูกต̂องตามความเป�นจริงของ
ประชาชนและปuองกันมิให^บุคคลหรือกลุ�มบุคคลใดใช^ประโยชน�จากคลื่นความถ่ีโดยไม�คํานึงถึงสิทธิ
ของประชาชนท่ัวไป รวมตลอดท้ังการกําหนดสัดส�วนข้ันตํ่าท่ีผู^ใช^ประโยชน�จากคลื่นความถ่ีจะต̂อง
ดําเนินการเพ่ือประโยชน�สาธารณะท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
  (๒) พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� พ.ศ. 
๒๕๕๑  
  (๓) พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
  (๔) กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และข̂อบังคับท่ีเก่ียวข̂อง 
  (๕) พระราชบัญญัติตํารวจแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  พระราชบัญญัติ กฎหมายและระเบียบ พร^อมท้ังนโยบายท่ีเก่ียวกับการบริหารงานกิจการ
โทรทัศน�สํานักงานตํารวจแห�งชาติ 
 ท้ังนี้ในส�วนสํานักงานตํารวจแห�งชาติยังได̂แต�งต้ังคณะกรรมการกําหนดนโยบายและ
ควบคุม การบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ (กนว.) เป�นองค�กรท่ีมี

                                           
 ๑๑๗รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐, ราชกิจจานุเบกษา, เล�ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๔๐ 
ก, (๖ เมษายน ๒๕๖๐), หน̂า ๑๖. 



 

บทบาทในการ กําหนดนโยบาย ควบคุม กํากับดูแลการบริหารงานของท้ังสถานีวิทยุกระจายเสียง 
และสถานีวิทยุโทรทัศน�ของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ ให^เกิดประโยชน�สูงสุดตามวัตถุประสงค� และ
เป�นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข̂อบังคับ ประกาศ และคําสั่งท่ีเก่ียวข̂อง ด̂วยความถูกต̂องเรียบร^อย 
โครงสร^างองค�กรบริหารกิจการวิทยุโทรทัศน� 
  ฝ�าย เลขานุการคณะกรรมการกําหนดนโยบาย และควบคุมการบริหารสถานี 
วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน� สํานักงานตํารวจแห�งชาติ มีหน^าท่ีในการดําเนินการดังนี้  
 (๑) ปฏิบัติงานเป�นฝ�ายเลขานุการของคณะกรรมการกําหนดนโยบายและควบคุมการ
บริหาร สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน� สํานักงานตํารวจแห�งชาติ โดยมีผู^บังคับการกอง
ตํารวจสื่อสารเป�นเลขานุการ รับผิดชอบงาน ได̂แก�  
  (๑.๑) งานธุรการของคณะกรรมการกําหนดนโยบายและควบคุมการบริหารสถานี 
วิทยุกระจายเสียงและสถานีโทรทัศน� สํานักงานตํารวจแห�งชาติ  
  (๑.๒) จัดการประชุมของคณะกรรมการกําหนดนโยบายและควบคุมการบริหาร 
สถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน� สํานักงานตํารวจแห�งชาติ 
  (๑.๓) จัดทําเอกสารโต̂ตอบท่ีเก่ียวกับการบริหารกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน�ของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 
 (๒) ให^ข̂อเสนอแนะในการปรับปรุงแก̂ไข กฎระเบียบ ข̂อบังคับ คําสั่งท่ีเก่ียวข̂องกับ
กิจการ กระจายเสียง และกิจการโทรทัศน� สํานักงานตํารวจแห�งชาติ รวมท้ังการแต�งต้ังท่ีปรึกษา 
คณะกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพ่ือให^เป�นไปตามนโยบายของสํานักงานตํารวจ
แห�งชาติหรือตามท่ีคณะกรรมการกําหนดนโยบายและควบคุมการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงและ 
วิทยุโทรทัศน� สํานักงานตํารวจแห�งชาติ (กนว.ตร.) มอบหมาย  
 (๓) ตรวจสอบผังรายการ จัดทํางบการเงิน งานทะเบียน งานสถิติ และงานอ่ืนๆ ท่ี กนว. 
มอบหมาย ตลอดจนเป�นศูนย�กลางในการติดต�อประสานงานกับสถานีวิทยุกระจายเสียง และวิทยุ 
โทรทัศน� ทุกสถานีในสังกัดสํานักงานตํารวจแห�งชาติ   
 (๔) กํากับ ดูแล ประสานงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานีวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน� สํานักงานตํารวจแห�งชาติ ให^เป�นไปตามกฎหมาย ระเบียบข̂อบังคับท่ีเก่ียวข̂อง 
ข̂อกําหนด และนโยบายของคณะกรรมการกําหนดนโยบายและควบคุมการบริหารสถานี 
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน� สํานักงานตํารวจแห�งชาติ  
 (๕) ให^ข̂อเสนอแนะต�อคณะกรรมการกําหนดนโยบายและควบคุมการบริหารสถานี 
วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน� สํานักงานตํารวจแห�งชาติ เก่ียวกับข̂อมูลข�าวสารท่ีเก่ียวข̂อง เพ่ือ  
ประโยชน�ในการกําหนดนโยบายและการจัดทํารายการประเภทต�างๆ  
 (๖) วางแผนอํานวยการ ประสานงาน และปฏิบัติงานต�างๆ ตามท่ีได̂รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการกําหนดนโยบายและควบคุมการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน� 
สํานักงานตํารวจแห�งชาติ  
 
 
 



 

๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข4อง  
 การทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข̂องเป�นการนําเอาผลงานวิจัยของผู^อ่ืนท่ีพิจารณาแล^วว�าเป�น
งานวิจัยท่ีเก่ียวข̂องและมีความสําคัญ พร^อมทําการทบทวนว�ามีใครทําการวิจัยท่ีใกล^เคียงท่ีผู^วิจัยทํา
การวิจัยหรือไม�และได̂ผลการวิจัยเป�นอย�างไร เพ่ือนํามาเปรียบเทียบกับงานวิจัยท่ีทําเพ่ือให^สามารถ
อธิบายงานวิจัยท่ีทําได̂อย�างเหมาะสมกับงานของผู^วิจัยดังนี้ 
 ๒.๖.๑ งานวิจัยท่ีเก่ียวข4องกับการประชาสัมพันธ�เชิงรุก 
 การทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข̂องกับการประชาสัมพันธ�เชิงรุกเพ่ือนํามาเปรียบเทียบกับ
งานวิจัยท่ีทําเพ่ือให^สามารถอธิบายงานวิจัยท่ีทําได̂อย�างเหมาะสมกับงานของผู^วิจัยดังนี้ 
 ศิริวรรณ จุลทับ ได̂ศึกษาเรื่องกลยุทธ�การประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสถาบันอุดมศึกษาเขต
ภูมิศาสตร�ภาคใต̂ ผลการศึกษาพบว�า ๑. กลยุทธ�การประชาสัมพันธ�เชิงรุกของท้ัง ๓ มหาวิทยาลัย คือ 
๑) มีนโยบายการดําเนินงานประชาสัมพันธ�ท่ีชัดเจน ๒) มีกิจกรรมและวิธีการประชาสัมพันธ�ท่ี
หลากหลายตามเปuาหมายและวัฒนธรรมองค�กร ๓) มีเครื่องมือและช�องทางการสื่อสารท่ีหลากหลาย
และทันสมัย ๔) มีการสร^างเครือข�ายในการติดต�อประสานงานเผยแพร�ประชาสัมพันธ� และ ๕) มี
ความคิดริเริ่มสร^างสรรค� ใช^เทคนิควิธีการประชาสัมพันธ�ท่ีแตกต�างและโดดเด�น ๒. ปfจจัยแห�ง
ความสําเร็จของการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของมหาวิทยาลัยท้ัง ๓ แห�ง มีลักษณะท่ีสอดคล^องกัน
ประกอบด̂วย ๑) การมีนโยบายเปuาหมายท่ีชัดเจนนําสู�การปฏิบัติ และวิสัยทัศน�ของผู^นํา ๒) ความ
พร^อมขององค�กรและบุคลากรท่ีมีความรู^ตรงสายงาน ๓) การสร^างขวัญและกําลังใจแก�บุคลากร ๔) 
การมีส�วนร�วมของผู^นําและบุคลากร ๕) การใช^ช�องทางท่ีหลากหลายและทันสมัยและ ๖) การจัด
กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ�สร^างสัมพันธ�กับสื่อมวลชน๑๑๘ 
 เยาวลักษณ� ภูศรีเกษม ได̂ศึกษาเรื่องกระบวนการประชาสัมพันธ�ละครโทรทัศน� ผล
การศึกษาพบว�า กระบวนการประชาสัมพันธ�ละครโทรทัศน� ประกอบด̂วย ๔ ข้ันตอน คือ การวิจัยการ
วางแผน การดําเนินงานสื่อสาร และการประเมินผล ท้ังนี้ พบว�ามีการให^น้ําหนักในข้ันตอนการ
วางแผนและการดําเนินงานตามกลยุทธ�และกลวิธีความสําคัญมากท่ีสุด  
   ข้ันตอนท่ี ๑ การวิจัยพบว�าก�อนละครออกอากาศเพ่ือกําหนดแผนการประชาสัมพันธ� 
มีการวิเคราะห�แนวเรื่องและกลุ�มเปuาหมายเพ่ือการวางแผน และในระหว�างละครออกอากาศ มีการนํา
ข̂อมูลผู^ชมมาใช^เพ่ือปรับปรุงแผนงาน  
   ข้ันตอนท่ี ๒ การวางแผน พบว�ามีการกําหนดวัตถุประสงค�เพ่ือให^เข̂าถึงกลุ�มเปuาหมาย 
เป�นการเพ่ิมจํานวนผู^ชม สร^างกระแส และสร^างภาพลักษณ� กลุ�มเปuาหมายมีท้ังกลุ�มท่ีเจาะจงตาม
เนื้อหาละคร และประชาชนท่ัวไปในด̂านกลยุทธ�พบว�ามีกลยุทธ� ได̂แก� การสร^างประเด็นข�าวการใช^คํา 
การเป�ดเผยเนื้อหาละคร การบูรณาการสื่อและการสร^างความสัมพันธ�อันดีกับนักข�าว  
   ข้ันตอนท่ี ๓ การดําเนินงานสื่อสาร เป�นการลงมือปฏิบัติตามกลยุทธ�โดยใช^กลวิธี
หลากหลาย เช�น การเผยแพร�ข�าวสาร การสัมภาษณ� การจัดกิจกรรมการแถลงข�าว นอกจากนี้ พบว�า
ผู^รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ� มีท้ังการต้ังหน�วยงานภายในบริษัท และการจ^างนักประชาสัมพันธ�

                                           
 ๑๑๘ศิริวรรณ จุลทับ, “กลยุทธ�การประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสถาบันอุดมศึกษาเขตภูมิศาสตร�ภาคใต^”, 
วารสารราชภัฏสุราษฎร�ธานี, ป�ท่ี ๒ ฉบับท่ี ๒, (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๕๘) : ๑๗๕-๑๗๖. 



 

อิสระ การสร^างขวัญกําลังใจและแรงจูงใจ พบว�ามีการสร^างความสัมพันธ�ท่ีดีระหว�างหัวหน^ากับ
ลูกน^อง การให^ผลประโยชน�ตอบแทนและทํางานเป�นทีมเวิร�ค มีการควบคุมและติดตามงานทางวาจา 
   ข้ันตอนท่ี ๔ การประเมินผล ได̂แก� ปริมาณข�าวท่ีตีพิมพ� จํานวนผู^ชมหรือเรทต้ิง 
เนื้อหาข�าวท่ีตีพิมพ�และกระแสความคิดเห็นจากผู^ชม โดยมีการประเมินระหว�างออกอากาศและหลัง
ละครโทรทัศน�อวสาน๑๑๙  
 ปdยณัฐ ไชยกุล ได̂ศึกษาเรื่องความสัมพันธ�ระหว�างการประชาสัมพันธ�เชิงรุกกับ
ภาพลักษณ�องค�กรของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว�า การประชาสัมพันธ�เชิงรุกด̂าน
การสร^างเอกลักษณ� ด̂านการสร^างเหตุการณ�เทียม และด̂านการโฆษณาเพ่ือการประชาสัมพันธ� มี
ความสัมพันธ� และมีผลกระทบเชิงบวกกับภาพลักษณ�องค�กรโดยรวม ดังนั้นผู^บริหารฝ�ายการตลาด
ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ควรให^ความสําคัญกับการประชาสัมพันธ�เชิงรุกเพ่ือให^ธุรกิจโรงแรม
ในประเทศไทยมีภาพลักษณ�องค�กรท่ีดีในระยะยาว และสามารถสร^างความได̂เปรียบทางการแข�งขัน
ของธุรกิจ ทําให^ธุรกิจเจริญเติบโตอย�างยั่งยืนต�อไป๑๒๐ 
 ทรงวิทย� เจริญกิจธนลาภ ได̂ศึกษาเรื่องความสามารถในการประชาสัมพันธ�ของบุคลากร
ด̂านประชาสัมพันธ�ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ผลการศึกษาพบว�า (๑) บุคลากรด̂าน
ประชาสัมพันธ�ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีความสามารถในการประชาสัมพันธ�โดยรวมใน
ระดับมาก มีค�าเฉลี่ย เท�ากับ ๓.๕๕ ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๐.๖๑ หากพิจารณาเป�นรายด̂าน พบว�า 
มีความสามารถในการประชาสัมพันธ�ด^านภาพ ด̂านการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ� และด̂านการเผยแพร�
และการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ�ในระดับมาก และมีความสามารถในการประชาสัมพันธ�ด̂านข�าว
และด̂านการพูดในระดับปานกลาง (๒) บุคลากรด̂านประชาสัมพันธ�ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลท่ีมีเพศ อายุ ประสบการณ�การทํางานในสถาบันอุดมศึกษา ประสบการณ�ในการทํางานด̂าน
ประชาสัมพันธ�ระดับการศึกษา หน�วยงานท่ีปฏิบัติงานด̂านประชาสัมพันธ�ต�างกันมีความสามารถใน
การประชาสัมพันธ�โดยรวมและด̂านการพูดด̂านภาพ ด̂านการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ�และด̂านการ
เผยแพร�และการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ�ไม�แตกต�างกัน สําหรับสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาพบว�า 
บุคลากรด̂านประชาสัมพันธ�ท่ีมีสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาแตกต�างกันมีความสามารถในการ
ประชาสัมพันธ�ด^านข�าวแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ๐.๐๕ ส�วนด̂านอ่ืนๆ ไม�พบว�าแตกต�าง
กัน (๓) เม่ือเปรียบเทียบความสามารถในการประชาสัมพันธ�ของบุคลากรด̂านประชาสัมพันธ�ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกับเกณฑ� พบว�า ความสามารถในการประชาสัมพันธ�โดยรวมไม�
แตกต�างกับเกณฑ� หากพิจารณาเป�นรายด̂าน พบว�า มีความสามารถในการประชาสัมพันธ� ๒ ด̂าน คือ 
ด̂านข�าวและด̂านการพูดท่ีตํ่ากว�าเกณฑ� และมีความสามารถในการประชาสัมพันธ� ๒ ด̂าน คือ ด̂าน

                                           
 ๑๑๙เยาวลักษณ� ภูศรีเกษม, “กระบวนการประชาสัมพันธ�ละครโทรทัศน�”, วารสารการประชาสัมพันธ�
และการโฆษณา, ป�ท่ี ๕ ฉบับท่ี ๒ (๒๕๕๕) : ๒๓. 
 ๑๒๐ป�ยณัฐ ไชยกุล, “ความสัมพันธ�ระหว�างการประชาสัมพันธ�เชิงรุกกับภาพลักษณ�องค�กรของธุรกิจ
โรงแรมในประเทศไทย”, วารสารมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ป�ท่ี ๓๗ ฉบับท่ี ๕ 
(กันยายน-ตุลาคม ๒๕๖๑) : ๘๕. 



 

ภาพและด̂านการเผยแพร�และการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ�ท่ีสูงกว�าเกณฑ� ในขณะท่ีความสามารถ
ในการประชาสัมพันธ�ด^านการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ�ไม�แตกต�างกับเกณฑ�๑๒๑ 
 ชลธิชา ซุยจินา ได̂ศึกษาเรื่องกลยุทธ�การประชาสัมพันธ�เพ่ือการสร^างภาพลักษณ�แก�
องค�กรกรณีศึกษาโครงการโรงเรียนในฝfนของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว�า กล
ยุทธ�การประชาสัมพันธ�ของโครงการโรงเรียนในฝfน เน^นกลยุทธ�การใช^สื่อประชาสัมพันธ� โดยจะใช^สื่อ
แบบผสมผสานแต�จะเน^นไปท่ีสื่อบุคคล ซ่ึงได̂แก� ผู^นําทางความคิด ซ่ึงเป�นบุคคลในท̂องถ่ินเดียวกัน
ถ�ายทอดข̂อมูลข�าวสารทําให^มีความเข̂าใจถ�องแท̂ เพ่ือเป�นตัวกลางในการถ�ายทอดข̂อมูลข�าวสารไปยัง
กลุ�มเปuาหมาย และเน^นสื่อกิจกรรมเพ่ือให^กลุ�มเปuาหมายเข̂ามามีส�วนร�วมกับกิจกรรมของโครงการฯ
การเป�ดรับข�าวสารเก่ียวกับโครงการโรงเรียนในฝfน (โรงเรียนชุมชนบ̂านบางโหนด) พบว�า กลุ�ม
ตัวอย�างส�วนใหญ�มีการเป�ดรับข�าวสารเก่ียวกับโครงการโรงเรียนในฝfนจากสื่อบุคคลในระดับสูงสุด 
รองลงมาคือ สื่อโทรทัศน�และสื่ออินเทอร�เน็ต สรุปได̂ว�า การใช^กลยุทธ�การประชาสัมพันธ�กับการ
เป�ดรับข�าวสารของประชาชนชุมชนบ̂านบางโหนด มีความสอดคล^องกันโดยการเลือกใช^สื่อบุคคลเป�น
สื่อหลักด̂านความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการโรงเรียนในฝfน (โรงเรียนชุมชนบ̂านบางโหนด) พบว�ากลุ�ม
ตัวอย�างส�วนใหญ�มีความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการโรงเรียนในฝfนว�า เป�นโครงการท่ีทําให^คุณภาพ
การศึกษาของเยาวชนในชุมชนมีประสิทธิภาพมากข้ึน ประชาชนในชุมชนบ̂านบางโหนดได̂รับ
ประโยชน�จากโครงการโรงเรียนในฝfน ไม�ว�าจะเป�นคุณภาพด̂านการศึกษาของชุมชนท่ีดีข้ึน ได̂รับความ
ช�วยเหลือในเรื่องทุนการศึกษามากข้ึนสําหรับนักเรียนผู^ท่ีด^อยโอกาส เป�นต̂น สิ่งเหล�านี้ล^วนแล^วแต�ทํา
ให^ประชาชนในชุมชนเกิดภาพลักษณ�ท่ีดีต�อบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เป�นองค�กรท่ีมีความสัมพันธ�
อันดีกับชุมชน และเป�นองค�กรท่ีจัดโครงการดีๆ เพ่ือตอบแทนสังคม นอกจากนี้ ยังพบว�า ประชาชน
ชุมชนบ̂านบางโหนดมีความต̂องการให^องค�กรเข̂ามาช�วยสร^างรายได̂ สร^างอาชีพให^ประชาชนในชุมชน
มีชีวิตความเป�นอยู�ท่ีดีข้ึน๑๒๒  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 ๑๒๑ทรงวิทย� เจริญกิจธนลาภ, “ความสามารถในการประชาสัมพันธ�ของบุคลากรด^านประชาสัมพันธ�
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล”, สุทธิปริทัศน�, ป�ท่ี ๓๐ ฉบับท่ี ๙๓ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๙) : ๑๖๑. 
 ๑๒๒ชลธิชา ซุยจินา, “กลยุทธ�การประชาสัมพันธ�เพ่ือการสร^างภาพลักษณ�แก�องค�กรกรณีศึกษาโครงการ
โรงเรียนในฝfนของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)”, สหศาสตร�ศรีปทุม ชลบุรี, ป�ท่ี ๑ ฉบับท่ี ๑ (มิถุนายน-กันยายน 
๒๕๕๓) : ๑๑๖. 



 

ตารางท่ี ๒.๑๑ สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวข̂องกับการประชาสัมพันธ�เชิงรุก 
นักวิจัย ผลการวิจัย 
ศิริวรรณ จุลทับ กลยุทธ�การประชาสัมพันธ�เชิงรุกของท้ัง ๓ มหาวิทยาลัย 

คือ ๑) มีนโยบายการดําเนินงานประชาสัมพันธ�ท่ีชัดเจน 
๒) มีกิจกรรมและวิธีการประชาสัมพันธ�ท่ีหลากหลายตาม
เปuาหมายและวัฒนธรรมองค�กร ๓) มีเครื่องมือและ
ช�องทางการสื่อสารท่ีหลากหลายและทันสมัย ๔) มีการ
สร^ าง เครือข� ายในการติดต�อประสานงานเผยแพร�
ประชาสัมพันธ� และ ๕) มีความคิดริเริ่มสร^างสรรค� ใช^
เทคนิควิธีการประชาสัมพันธ�ท่ีแตกต�างและโดดเด�น 

เยาวลักษณ� ภูศรีเกษม กระบวนการประชาสัมพันธ�ละครโทรทัศน� ประกอบด̂วย 
๔ ข้ันตอน คือ การวิจัยการวางแผน การดําเนินงาน
สื่อสาร และการประเมินผล 

ป�ยณัฐ ไชยกุล การประชาสัมพันธ�เชิงรุกด̂านการสร^างเอกลักษณ� ด̂าน
การสร^างเหตุการณ�เทียม และด̂านการโฆษณาเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ� มีความสัมพันธ� และมีผลกระทบเชิงบวก
กับภาพลักษณ�องค�กรโดยรวม ดังนั้นผู^บริหารในประเทศ
ไทย ควรให^ความสําคัญกับการประชาสัมพันธ�เชิงรุก
เพ่ือให^ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยมีภาพลักษณ�องค�กรท่ี
ดีในระยะยาว และสามารถสร^างความได̂เปรียบทางการ
แข�งขันของธุรกิจ ทําให^ธุรกิจเจริญเติบโตอย�างยั่งยืนต�อไป 

ทรงวิทย� เจริญกิจธนลาภ ความสามารถในการประชาสัมพันธ�ของบุคลากร 
พิจารณาเป�นรายด̂าน พบว�า มีความสามารถในการ
ประชาสัมพันธ� ๒ ด̂าน คือ ด̂านข�าวและด̂านการพูดท่ีตํ่า
กว�าเกณฑ� และมีความสามารถในการประชาสัมพันธ� ๒ 
ด̂าน คือ ด̂านภาพและด̂านการเผยแพร�และการจัด
กิจกรรมประชาสัมพันธ�ท่ีสูงกว�าเกณฑ�  

ชลธิชา ซุยจินา กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�มีความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการ
โรงเรียนในฝfนว�า เป�นโครงการท่ีทําให^คุณภาพการศึกษา
ของเยาวชนในชุมชนมีประสิทธิภาพมากข้ึน ประชาชนใน
ชุมชนบ̂านบางโหนดได̂รับประโยชน�จากโครงการโรงเรียน
ในฝfน ไม�ว�าจะเป�นคุณภาพด̂านการศึกษาของชุมชนท่ีดี
ข้ึน ได̂รับความช�วยเหลือในเรื่องทุนการศึกษามากข้ึน
สําหรับนักเรียนผู^ท่ีด^อยโอกาส เป�นต̂น  

 
 



 

 ๒.๖.๒ งานวิจัยท่ีเก่ียวกับพุทธนวัตกรรมการส่ือสาร 
 การทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข̂องกับพุทธนวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือนํามาเปรียบเทียบกับ
งานวิจัยท่ีทําเพ่ือให^สามารถอธิบายงานวิจัยท่ีทําได̂อย�างเหมาะสมกับงานของผู^วิจัยดังนี้ 
 พระมหาเสกสรรค� สุขกาโม, พระมหาสุนันท� สุนนฺโท และพระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร 
ได̂ศึกษาเรื่องนวัตกรรมการเผยแผ�พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ�จังหวัดอุดรธานี ผลการศึกษาพบว�า 
(๑) ในการเผยแผ�พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ�จังหวัดอุดรธานีใช^หลักการยึดม่ันประโยชน�ในการนํา
มหาชน อุดมการณ�เพ่ือความม่ันคงแห�งบวรพระพุทธศาสนา ใช^วิธีการเทศนาธรรม ปาฐกถาธรรม การ
อภิปรายธรรม การสนทนาธรรม เป�นต̂น (๒) สภาพปfจจุบันของการเผยแผ�พระพุทธศาสนาของคณะ
สงฆ�จังหวัดอุดรธานีโดยภาพรวม อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๙๘ ความต̂องการนวัตกรรม
การเผยแผ�พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ�จังหวัดอุดรธานีโดยภาพรวม อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ ๔.๑๕ (๓) Smart Sender เป�นนวัตกรรมกระบวนการให^ความรู^ศาสตร�สมัยใหม�เก่ียวกับการ
สื่อสารยุคดิจิทัลแก�พระนักเผยแผ� Smart Message เป�นนวัตกรรมกระบวนการสอนแบบบูรณาการ
ตัวสารเข̂ากับการประยุกต�ใช^ในชีวิตประจําวัน Smart Channel เป�นนวัตกรรมผลิตภัณฑ�ธรรมะใน
ระบบสารสนเทศออนไลน� และ Smart Receiver เป�นนวัตกรรมกระบวนการสร^างเครือข�ายการ
ทํางานระดับพ้ืนท่ีร�วมกับชุมชนผ�านกิจกรรมทางสังคม๑๒๓  
 พีระพงษ� กล่ินลออ ได̂ศึกษาเรื่องรูปแบบนวัตกรรมการสื่อสารแนวพุทธ เพ่ือการพัฒนา
เกษตรกรสู�เศรษฐกิจพอเพียง ผลการศึกษาพบว�า ความต̂องการในการพัฒนาของเกษตรกรและการ
ตอบสนองของปfจจัยการพัฒนาจะเกิดความสมดุล โดยผ�านการตรวจสอบจากผลท่ีเกิดข้ึนต�อ
เศรษฐกิจ การศึกษา ศรัทธาและความเชื่อม่ัน การมีส�วนร�วมทางสังคมและคุณภาพชีวิตในกลุ�ม
ตัวอย�าง โดยการสื่อสารแนวพุทธจะเป�นจุดเชื่อมความสมดุลท่ีทําให^เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
เกษตรกรไปในทิศทางท่ีทําให^เกิดปfญญาและความสุขท่ียั่งยืน เม่ือความรู^ท่ีถูกส�งไปให^เกษตรกรปฏิบัติ
เพ่ือก�อเกิดปfญญารู^แจ^งในการพัฒนานั้น อยู�ภายใต̂กรอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีประยุกต�
ความพอประมาณเข̂ากับทฤษฎีการผลิต การตลาด และการบริโภคของเศรษฐศาสตร�กระแสหลักท่ี
กํากับด̂วยพุทธเศรษฐศาสตร�และหลักธรรมมัชฌิมาปฏิปทา, มรรคมีองค� ๘, ไตรสิกขา, ปฏิจจสมุป
บาท, สัปปุริสธรรม ๗, เบญจศีล-เบญจธรรม ส�วนความมีเหตุและผลนั้นกากับด̂วยหลักธรรมโยนิโส
มนสิการ, ไตรลักษณ�, อริยสัจ ๔, อิทธิบาท ๔, สังคหวัตถุ ๔, พรหมวิหาร ๔ ด̂วยภูมิคุ̂มกันท่ีมีสติ - 
อัปมาทธรรม และกัลยาณมิตรธรรม กํากับบนฐานความรู^คู�คุณธรรมท่ีเข̂มแข็งได̂ด̂วยพหูสูตร, 
อายตนะ ๖ ท่ีมีหิริ โอตัปปะความละอายและเกรงต�อบาป ต�อการทุจริตเป�นจุดเริ่มต̂น และจากการ
สังเคราะห�พบว�า รูปแบบท่ีสมบูรณ�ของการตอบสนองปfจจัยการพัฒนาและความต̂องการในการ
พัฒนาคือ จุดสมดุลของความต̂องการและการตอบสนองท่ีถูกเชื่อมต�อเนื่องกันไปจนเป�นกราฟเส^นตรง
เส^นเดียวกัน ดังนั้นรูปแบบนวัตกรรมการสื่อสารแนวพุทธเพ่ือการพัฒนาเกษตรกรสู�เศรษฐกิจพอเพียง 
จึงประกอบไปด̂วย ๕ ทฤษฎีหลัก ๑๕ หลักธรรมกากับและวัดผลด̂วย ๑๕ ดัชนี ซ่ึงรูปแบบนวัตกรรม

                                           
 ๑๒๓พระมหาเสกสรรค� สุขกาโม, พระมหาสุนันท� สุนนฺโท และพระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, “นวัตกรรม
การเผยแผ�พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ�จังหวัดอุดรธานี”, วารสารสันติศึกษาปริทรรศน� มจร, ป�ท่ี ๘ ฉบับท่ี ๔ 
(กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๓) : ๑๔๑๘.  



 

ในงานวิจัยครั้งนี้ยังสามารถปรับใช^ในประเทศท่ีแตกต�างท้ังเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล^อมและ
วัฒนธรรม เพราะสังเคราะห�จากหลักของธรรมชาติคือ หลักธรรม๑๒๔  
 ปณัชญา ลีลายุทธ และ รังษี สุทนต� ได̂ศึกษาเรื่องนวัตกรรมการสื่อสารธรรมะผ�าน
แอปพลิเคชั่นพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ผลการศึกษาพบว�า คําสอนหลวงพ�อชาถูกนํามาเผยแพร�
ธรรมะเข̂าถึงตัวบุคคลผ�านโมบายแอปพลิเคชัน ตอบสนองพฤติกรรมผู^รับสารยุคปfจจุบัน สภาพความ
จําเป�นต�อการสื่อสารสูงร^อยละ ๕๖.๕ มีความถ่ีในการใช^แอปพลิเคชันต�อวันสูงร^อยละ ๕๑.๓ ใช^   
แอปพลิเคชันเพ่ือประโยชน� ร^อยละ ๗๔.๑ รับข�าวสารธรรมะจากช�องทางยูทูปร^อยละ ๗๙.๙ การรับ
ฟfงธรรมะร^อยละ ๔๙.๒ ให^ความรู^ธรรมะร^อยละ ๔๘.๗ มีผู^เคยรับฟfงธรรมะหลวงพ�อชาร^อยละ ๖๑.๑ 
มีความพึงพอใจคําสอนการปล�อยวางร^อยละ ๖๔ ประยุกต�คําสอนในการทํางานสูงร^อยละ ๗๐.๔ และ
ส�งเสริมคุณธรรมจริยธรรมร^อยละ ๖๔.๙ คําสอนสอดคล^องกับยุคสมัยใช^กับวิถีชีวิตด̂านการทํางาน 
ศึกษาเล�าเรียน ความรู^สติปfญญา สังคมและครอบครัว๑๒๕ 
 วรวุฒิ ภักดีบุรุษ ได̂ศึกษาเรื่องนวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือการจัดการแบรนด�องค�กรของ
ธนาคารพาณิชย�ไทย: กรณีศึกษาธนาคารไทยพาณิชย� จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว�า นวัตกรรม
การสื่อสารเพ่ือการจัดการแบรนด�องค�กรของธนาคารพาณิชย�ไทย โดยใช^ธนาคารไทยพาณิชย� จํากัด 
(มหาชน) เป�นกรณีศึกษาในฐานะท่ีเป�นธนาคารพาณิชย�ท่ีสําคัญแห�งหนึ่งของประเทศท่ีมีการพัฒนา
นวัตกรรมขององค�กรเพ่ือนํามาปรับปรุงการดําเนินงานและสร^างความได̂เปรียบทางการแข�งขัน 
นวัตกรรมการสื่อสารของธนาคารดังกล�าวมีการใช^สื่อสังคมออนไลน�ในการสื่อสารแบรนด�องค�กรกับ
ลูกค̂าในลักษณะการสื่อสารเชิงปฏิสัมพันธ� ซ่ึงมิใช�เป�นเพียงเครื่องมือในการสื่อสารการตลาดและการ
จัดการแบรนด�องค�กรในกลุ�มลูกค̂าเท�านั้น แต�ยังช�วยรักษาความสัมพันธ�กับกลุ�มลูกค̂าเดิม อีกท้ังช�วย
สร^างและขยายฐานลูกค̂าใหม�ๆ ให^เพ่ิมมากข้ึน การดําเนินงานสื่อสารแบรนด�ของธนาคารไทยพาณิชย�
สะท̂อนให^เห็นว�า เ ม่ือองค�กรให^ความสําคัญกับแบรนด� และมีกลยุทธ�การสื่อสารแบรนด�ท่ีมี
ประสิทธิภาพแล^ว สามารถทําให^ลูกค̂ามีความผูกพัน เชื่อม่ัน ไว^วางใจ และเกิดการยอมรับองค�กรได̂ 
โดยเฉพาะอย�างยิ่งองค�กรธุรกิจประเภทสถาบันการเงินท่ีจําเป�นต̂องสร^างความผูกพันระหว�างองค�กร
กับลูกค̂าท่ีมีต�อกันในระยะยาว๑๒๖  
 สมนึก เอ้ือจิระพงษ�พันธ� ได̂ศึกษาเรื่องนวัตกรรม: ความหมาย ประเภท และความสําคัญ
ต�อการเป�นผู^ประกอบการ พบว�า การจําแนกนวัตกรรมมีมุมมองได̂ ๓ มิติ คือ ๑) มิติด̂านเปuาหมาย
ของนวัตกรรม สามารถจําแนกได̂ ๒ ประเภท คือ นวัตกรรมผลิตภัณฑ� (Product Innovation) และ
นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) ๒) มิติด̂านการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรม พบว�ามี
การแบ�งประเภทของนวัตกรรมตามระดับหรือลักษณะของการเปลี่ยนแปลงได̂ ๒ ประเภท คือ 
นวัตกรรมท่ีมีลักษณะเฉียบพลัน (Radical Innovation) และนวัตกรรมท่ีมีลักษณะค�อยเป�นค�อยไป 

                                           
 ๑๒๔พีระพงษ� กลิ่นลออ, “รูปแบบนวัตกรรมการสื่อสารแนวพุทธ เพ่ือการพัฒนาเกษตรกรสู�เศรษฐกิจ
พอเพียง”, วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร�และการสื่อสาร, ป�ท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๒ (เมษายน-กันยายน ๒๕๕๘) : 
๒๒. 
 ๑๒๕ปณัชญา ลีลายุทธ และ รังษี สุทนต�, “นวัตกรรมการสื่อสารธรรมะผ�านแอปพลิเคชันพระโพธิญาณ
เถร (ชา สุภทฺโท)”, วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน�, ป�ท่ี ๑๖ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๓) : ๑๑๓. 
 ๑๒๖วรวุฒิ ภักดีบุรุษ, “นวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือการจัดการแบรนด�องค�กรของธนาคารพาณิชย�ไทย: 
กรณีศึกษาธนาคารไทยพาณิชย� จํากัด (มหาชน)”, วารสารนักบริหาร, ป�ท่ี ๓๗ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มิถุนายน 
๒๕๖๐) : ๓๖. 



 

(Incremental Innovation) และ ๓) มิติด̂านการส�งผลกระทบต�อขอบเขตของการดําเนินงาน พบว�า
มีการแบ�งเป�น ๒ ประเภท คือ นวัตกรรมด̂านเทคโนโลยี (Technological Innovation) และ
นวัตกรรมด̂านการบริหาร (Administrative Innovation) นอกจากนี้ยังพบว�านวัตกรรม ถือเป�น
เครื่องมือท่ีสําคัญในการสร^างความสามารถในการแข�งขันของผู^ประกอบการ ในขณะเดียวกัน
ผู^ประกอบการก็เป�นกลไกสําคัญในการสร^างนวัตกรรม๑๒๗ 
 ภูริพัฒน� แก4วตาธนวัฒนา ได̂ศึกษาเรื่องนวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัลเก่ียวกับกฎหมาย
สื่อสารมวลชนเพ่ือส�งเสริมการพัฒนาสังคมไทย พบว�านวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัลเก่ียวกับกฎหมาย
สื่อสารมวลชนเพ่ือส�งเสริมการพัฒนาสังคมไทยเป�นกลไกประการสําคัญท่ีทําให^ประชาชนได̂มีส�วนร�วม
ในการบริหารจัดการภารกิจของรัฐผ�านการนําเสนอข̂อเท็จจริงและการแสดงความคิดเห็นของ
สื่อสารมวลชน ท้ังนี้การจํากัดเสรีของสื่อสารมวลชนมีได̂เท�าท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดกรอบอํานาจแห�ง
องค�กรของรัฐไว^สิ่งสําคัญคือการหาความสมดุลของการจํากัดเสรีภาพของสื่อสารมวลชน สิ่งสําคัญท่ี
ต̂องคํานึงถึงคือเสรีภาพของสื่อสารมวลชนยังคงเป�นหลักสําคัญ เพ่ือบริหารจัดการสังคมให^เป�นไปโดย
ผาสุก ดังนั้นสื่อสารมวลชนต̂องพัฒนาตนเองในด̂านศักยภาพ ความรู^ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงความ
เข̂มแข็งรวมถึงเจตนารมณ�ท่ีจะตีแผ�ข̂อเท็จจริงท่ีแสดงความคิดเห็นของประชาชนตลอดจนจิตสํานึกใน
การหวงแหน ปกปuองเสรีภาพของประชาชนเอง เพ่ือให^รัฐและประชาชนสามารถมีปฏิสัมพันธ�ในการ
ติดต�อร�วมมือบริหารจัดการสังคมไทย ให^ได̂รับการพัฒนาอย�างยั่งยืนตลอดไป๑๒๘ 
 
ตารางท่ี ๒.๑๒ สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวข̂องกับนวัตกรรมการสื่อสาร 
นักวิจัย ผลการวิจัย 
พระมหาเสกสรรค� สุขกาโม, พระมหา
สุนันท� สุนนฺโท และพระปลัดระพิน 
พุทฺธิสาโร 

 (๑) ในการเผยแผ�พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ�จังหวัด
อุดรธานีใช^หลักการยึดม่ันประโยชน�ในการนํามหาชน 
อุดมการณ�เพ่ือความม่ันคงแห�งบวรพระพุทธศาสนา ใช^
วิธีการเทศนาธรรม ปาฐกถาธรรม เป�นต̂น (๒) สภาพ
ปfจจุบันของการเผยแผ�พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ�
จังหวัดอุดรธานีโดยภาพรวม อยู�ในระดับมาก (๓) Smart 
Sender เป�นนวัตกรรมกระบวนการให^ความรู^ศาสตร�
สมัยใหม�เก่ียวกับการสื่อสารยุคดิจิทัลแก�พระนักเผยแผ� 
เป�นนวัตกรรมกระบวนการสอนแบบบูรณาการตัวสารเข̂า
กับการประยุกต� ใช^ ในชีวิตประจําวัน เป�นนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ�ธรรมะในระบบสารสนเทศออนไลน� และเป�น
นวัตกรรมกระบวนการสร^างเครือข�ายการทํางานระดับ
พ้ืนท่ีร�วมกับชุมชนผ�านกิจกรรมทางสังคม 

                                           
 ๑๒๗สมนึก เอ้ือจิระพงษ�พันธ�, “นวัตกรรม : ความหมาย ประเภท และความสําคัญต�อการ
เป�นผู^ประกอบการ”, วารสารบริหารธุรกิจ, ป�ท่ี ๓๓ ฉบับท่ี ๑๒๘ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๓) : ๕๐. 
 ๑๒๘ภูริพัฒน� แก̂วตาธนวัฒนา, “นวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัลเก่ียวกับกฎหมายสื่อสารมวลชนเพ่ือ
ส�งเสริมการพัฒนาสังคมไทย”, วารสารสหวิทยาการวิจัย : ฉบับบัณฑิตศึกษา, ป�ท่ี ๗ ฉบับท่ี ๑ (ม.ค.-มิ.ย. ๒๕๖๑) 
: ๑๑๘. 



 

ตารางท่ี ๒.๑๒ สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวข̂องกับนวัตกรรมการสื่อสาร (ต�อ) 
นักวิจัย ผลการวิจัย 
พีระพงษ� กลิ่นลออ รูปแบบนวัตกรรมการสื่อสารแนวพุทธเพ่ือการพัฒนา

เกษตรกรสู�เศรษฐกิจพอเพียง จึงประกอบไปด̂วย ๕ ทฤษฎี
หลัก ๑๕ หลักธรรมกํากับและวัดผลด̂วย ๑๕ ดัชนี ซ่ึง
รูปแบบนวัตกรรมในงานวิจัยครั้งนี้ยังสามารถปรับใช^ใน
ประเทศท่ีแตกต�างท้ังเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล^อมและ
วัฒนธรรม เพราะสังเคราะห�จากหลักของธรรมชาติคือ 
หลักธรรม 

ปณัชญา ลีลายุทธ และรังษี สุทนต� คําสอนหลวงพ�อชาถูกนํามาเผยแพร�ธรรมะเข̂าถึงตัวบุคคล
ผ�านโมบายแอปพลิเคชัน ตอบสนองพฤติกรรมผู^รับสารยุค
ปfจจุบัน ท้ังสภาพความจําเป�นต�อการสื่อสาร การใช^แอป
พลิเคชันต�อวัน ใช^แอปพลิเคชันเพ่ือประโยชน� รับข�าวสาร
ธรรมะจากช�องทางยูทูป การรับฟfงธรรมะ ให^ความรู^ธรรมะ 
มีผู^เคยรับฟfงธรรมะหลวงพ�อชา มีความพึงพอใจคําสอน
การปล�อยวาง ประยุกต�คําสอนในการทํางาน และส�งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม คําสอนสอดคล^องกับยุคสมัยใช^กับวิถี
ชีวิตด̂านการทํางาน ศึกษาเล�าเรียน ความรู^สติปfญญา 
สังคมและครอบครัว 

วรวุฒิ ภักดีบุรุษ นวัตกรรมการสื่อสารของธนาคารดังกล�าวมีการใช^สื่อสังคม
ออนไลน�ในการสื่อสารแบรนด�องค�กรกับลูกค̂าในลักษณะ
การสื่อสารเชิงปฏิสัมพันธ� ซ่ึงมิใช�เป�นเพียงเครื่องมือในการ
สื่อสารการตลาดและการจัดการแบรนด�องค�กรในกลุ�ม
ลูกค̂าเท�านั้น แต�ยังช�วยรักษาความสัมพันธ�กับกลุ�มลูกค̂า
เดิม ช�วยสร^างและขยายฐานลูกค̂าใหม�ๆ ให^เพ่ิมมากข้ึน 

สมนึก เอ้ือจิระพงษ�พันธ� นวัตกรรมแบ� งเป�น ๒ ประเภท คือ นวัตกรรมด̂าน
เทคโนโลยี (Technological Innovation) และนวัตกรรม
ด̂านการบริหาร นอกจากนี้ยังพบว�านวัตกรรม ถือเป�น
เครื่องมือท่ีสําคัญในการสร^างความสามารถในการแข�งขัน
ของผู^ประกอบการ ในขณะเดียวกันผู^ประกอบการก็เป�น
กลไกสําคัญในการสร^างนวัตกรรม 

ภูริพัฒน� แก̂วตาธนวัฒนา น วั ต ก ร ร ม ก า ร สื่ อ ส า ร ดิ จิ ทั ล เ ก่ี ย ว กั บ ก ฎ ห ม า ย
สื่อสารมวลชนเพ่ือส�งเสริมการพัฒนาสังคมไทยเป�นกลไก
ประการสําคัญท่ีทําให^ประชาชนได̂มีส�วนร�วมในการบริหาร
จัดการภารกิจของรัฐผ�านการนําเสนอข̂อเท็จจริงและการ
แสดงความคิดเห็นของสื่อสารมวลชน  



 

 ๒.๖.๓ งานวิจัยท่ีเก่ียวข4องกับกระบวนการบริหารงานประชาสัมพันธ� 
 การทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข̂องกับกระบวนการบริหารเพ่ือนํามาเปรียบเทียบกับงานวิจัย
ท่ีทําเพ่ือให^สามารถอธิบายงานวิจัยท่ีทําได̂อย�างเหมาะสมกับงานของผู^วิจัยดังนี้ 
 ชนะพงษ� กล4ากสิกิจ ได̂ศึกษาเรื่องประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู�บ̂านและ
ชุมชนเมืองในจังหวัดกําแพงเพชร ผลการศึกษาพบว�า ๑) ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน
หมู�บ̂านและชุมชนเมืองในจังหวัดกําแพงเพชรด̂านการเป�นแหล�งเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการลงทุน
พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๐๕ ด̂านส�งเสริมและพัฒนาให^มีขีดความสามารถ 
พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๐๓ ด̂านการเสริมสร^างกระบวนการพ่ึงพาตัวเอง
พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๗๓ ด̂านการกระตุ̂นเศรษฐกิจในระดับฐานราก
พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๘๒ ด̂านเกิดศักยภาพความเข̂มแข็งของ
ประชาชนในหมู�บ̂านพบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๙๑ ๒) ปfจจัยท่ีส�งผลต�อ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู�บ̂านและชุมชนเมืองในจังหวัดกําแพงเพชร การบริหารงาน
ส�งผลต�อประสิทธิผลในการดําเนินงานของกองทุนหมู�บ^านและชุมชนเมืองในจังหวัดกําแพงเพชร อย�าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เรียงลําดับความสําคัญดังนี้คือ การปฏิบัติงาน การตรวจสอบ และ
การปรับปรุงงาน๑๒๙ 
 ธงชัย คล4ายแสง ได̂ทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาโดยการบูรณาการ
หลักพุทธธรรมของจังหวัดบุรีรัมย� ผลการศึกษาพบว�า การปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท ๔ (IDDHI) มี
ขนาดอิทธิพลทางตรงส�งผลต�อการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬา (DEVELOP) ร^อยละ ๘๐ อย�างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ และการนําหลักธรรมอิทธิบาท ๔ บูรณาการกับการมีส�วนร�วมในการ
จัดการการท�องเท่ียวเชิงกีฬาด̂วยเป�นการใช^หลักธรรมนําหลักการพัฒนา ประกอบด̂วย ๑) ฉันทะ ร�วม
ตัดสินใจ ด̂วยความรัก คือ การวางแผน (Planning) ๒) วิริยะ เพียรพัก ร�วมพัฒนา คือ การลงมือทํา 
(Doing) ๓) วิมังสา พิจารณา ร�วมประเมินผล คือ การปรับปรุง (Acting) ๔) จิตตะ ต้ังใจตน รับผล
พอประมาณ คือ การติดตามตรวจสอบ (Checking) ซ่ึงจะทําให^การพัฒนาประสบความสําเร็จ๑๓๐    
 ฐิติทัตน� นิพนธ�พิทยา (ร4อยโท) ได̂ศึกษาเรื่องรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ในยุค
ไทยแลนด� ๔.๐ ของหน�วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ผลการศึกษาพบว�า 
ความตรงของโมเดลรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ในยุคไทยแลนด� ๔.๐ ของหน�วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ผลการตรวจสอบสอดคล^องกับข̂อมูลเชิงประจักษ� (p-value 
= ๐.๐๗๓, 2χ = ๗๙.๙๔, df = ๖๓, 2χ /df = ๑.๒๖, GFI = ๐.๙๘, AGFI = ๐.๙๕, CFI = ๑.๐๐, 
SRMR = ๐.๐๒๗, RMSEA = ๐.๐๒๖) ผลการศึกษาพบว�าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ประกอบด̂วย 
๑) พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง ๒) เตรียมกําลังคนเพ่ือรองรับ
การสูญเสียจากการเปลี่ยนแปลง ๓) การพัฒนากําลังคุณภาพเพ่ือให^เพียงพอสําหรับนําการ
                                           

 ๑๒๙ชนะพงษ� กล^ากสิกิจ, “ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู�บ̂านและชุมชนเมืองในจังหวัดกา
แพงเพชร”, ดุษฎีนิพนธ�ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร�, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๒), หน̂า (๑).   
 ๑๓๐ธงชัย คล^ายแสง, “การพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาโดยการบูรณาการหลักพุทธธรรมของจังหวัด
บุรีรัมย�”, ดุษฎีนิพนธ�ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร�, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๒), หน̂า ๑. 



 

เปลี่ยนแปลง ๔) การพัฒนาทางก̂าวหน^าในสายอาชีพ ๕) พัฒนาความเป�นมืออาชีพในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย�ส�งผลต�อทรัพยากรมนุษย�ในยุคไทยแลนด� ๔.๐ ของหน�วยบัญชาการทหารพัฒนา
อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ นอกจากนั้นกระบวนการบริหาร ประกอบด̂วย การวางแผน 
การจัดองค�การ การบังคับบัญชาสั่งการ การประสานงาน การควบคุม ส�งผลต�อทรัพยากรมนุษย�ในยุค
ไทยแลนด� ๔.๐ ของหน�วยบัญชาการทหารพัฒนาอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ รวมท้ังตัว
แปรการพัฒนาตนตามหลักไตรสิกขา ประกอบด̂วย สีลสิกขา จิตตสิกขา ปfญญาสิกขายังส�งผลต�อ
ทรัพยากรมนุษย�ในยุคไทยแลนด� ๔.๐ ของหน�วยบัญชาการทหารพัฒนาอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .๐๑๑๓๑ 
 มนตรี พรมวัน ได̂ศึกษาเรื่องรูปแบบประสิทธิผลการบริหารจัดการแรงงานต�างด̂าวใน
จังหวัดเชียงใหม� ผลการศึกษาพบว�า ๑) ประสิทธิผลการบริหารจัดการแรงงานต�างด̂าวในจังหวัด
เชียงใหม�ในภาพรวมอยู�ในระดับปานกลาง (Χ= ๓.๒๖, S.D.= ๐.๓๑๑) เม่ือพิจารณาเป�นรายด̂าน
พบว�าอยู�ในระดับปานกลางทุกด̂านโดยเรียงลําดับตามค�าเฉลี่ยพบผลดังนี้ การเพ่ิมปริมาณและ
คุณภาพแรงงานต�างด̂าวตามความต̂องการทางเศรษฐกิจ การลดจํานวนแรงงานต�างด̂าวผิดกฎหมาย 
ยกระดับการคุ̂มครองแรงงานต�างด̂าวให^ได̂มาตรฐานสากล การติดตามและประเมินผลให^เป�นไปตาม
เปuาหมายท่ีกําหนด และยกระดับการบริหารแรงงานต�างด̂าวท้ังระบบ ตามลําดับ ๒) ปfจจัยเชิงสาเหตุ
ท่ีส�งผลต�อประสิทธิผลการบริหารจัดการแรงงานต�างด̂าวในจังหวัดเชียงใหม� ผลการตรวจสอบ
สอดคล^องกับข̂อมูลเชิงประจักษ� (P-value = ๐.๐๕๔, 2χ = ๘๗.๗๐, df. = ๖๘, 2χ /df = ๑.๒๘, 
GFI = ๐.๙๘, AGFI = ๐.๙๔, CFI = ๑.๐๐, SRMR = ๐.๐๒๓, RMSEA = ๐.๐๒๗) ผลการศึกษาพบว�า 
ค�าสัมประสิทธิ์การพยากรณ� (R2) ของสมการโครงสร^างตัวแปรแฝงภายในพบว�าตัวแปรในโมเดลคือ 
ศักยภาพผู^ประกอบการ และกระบวนการบริหาร สามารถอธิบายความแปรปรวนของการปฏิบัติตาม
หลักอิทธิบาท ๔ ได̂ร^อยละ ๘๕ และยังพบว�าตัวแปรในโมเดลคือ ศักยภาพผู^ประกอบการ 
กระบวนการบริหาร และการปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท ๔ สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการแรงงานต�างด̂าวได̂ร^อยละ ๑๐๐ เม่ือพิจารณาอิทธิพลทางตรง ทางอ̂อม 
พบผลคือ ๑) ศักยภาพผู^ประกอบการมีอิทธิพลทางอ̂อมต�อประสิทธิผลการบริหารจัดการแรงงานต�าง
ด̂าวในจังหวัดเชียงใหม�มีค�าอิทธิพล ๐.๕๑ ๒) กระบวนการบริหาร ประกอบด̂วย การวางแผน การจัด
องค�การ การทําหน^าท่ีเป�นผู^นํา การประเมินผลงาน พบว�ามีอิทธิพลทางตรง ๐.๔๕ และอิทธิพล
ทางอ̂อม ๐.๑๔ เป�นอิทธิพลรวม ๐.๕๙ โดยท่ีมีอิทธิพลต�อประสิทธิผลการบริหารจัดการแรงงานต�าง
ด̂าว อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ ๓) การปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ วิริยะ     
จิตตะ วิมังสา พบว�ามีขนาดอิทธิพลทางตรงส�งผลต�อประสิทธิผลการบริหารจัดการแรงงานต�างด̂าวใน
จังหวัดเชียงใหม� เท�ากับ ๐.๗๐ อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑๑๓๒   

                                           
 ๑๓๑ฐิติทัตน� นิพนธ�พิทยา (ร^อยโท), “รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ในยุคไทยแลนด� ๔.๐ ของ

หน�วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย”, ดุษฎีนิพนธ�ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร�, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๒), หน̂า ๑.   

 ๑๓๒มนตรี พรมวัน, “รูปแบบประสิทธิผลการบริหารจัดการแรงงานต�างด^าวในจังหวัดเชียงใหม�”, ดุษฎี
นิพนธ�ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร�, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๓), หน̂า ๑.  



 

  ภูษิต วิเศษคามินทร� ได̂ศึกษาเรื่องประสิทธิผลการนํานโยบายการแก̂ปfญหาจราจรไป
ปฏิบัติของกองบังคับการตํารวจจราจร ผลการวิจัยพบว�า ๑) ระดับประสิทธิผลการนํานโยบายการ
แก̂ปfญหาจราจรไปปฏิบัติโดยภาพรวม อยู�ในระดับมาก (Χ= ๓.๙๙, S.D.= ๐.๕๘๖) เม่ือพิจารณา
เป�นรายด̂านพบว�าอยู�ในระดับมากท่ีสุดคือ ด̂านประสิทธิภาพ และท่ีเหลืออยู�ในระดับมากคือ ด̂านการ
ปรับเปลี่ยน ด̂านความพ่ึงพอใจ ด̂านการพัฒนา และด̂านการผลิต ๒) ปfจจัยท่ีมีผลต�อประสิทธิผลการ
นํานโยบายการแก̂ปfญหาจราจรไปปฏิบัติของกองบังคับการตํารวจจราจร ผลพบว�าการปฏิบัติตาม
หลักฆราวาสธรรม ๔ มีอิทธิพลต�อมีผลต�อประสิทธิผลการนํานโยบายการแก̂ปfญหาจราจรไปปฏิบัติ
ของกองบังคับการตํารวจจราจร อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ โดยเรียงลําดับความสําคัญ
ดังนี้คือ ความอดทน (ขันติ) ความจริงใจ (สัจจะ) การเสียสละ (จาคะ) และการฝ¦กฝน (ทมะ) โดยมีค�า
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจท่ีปรับแล^ว (Adj. R2) เท�ากับ .๓๕๓ ปfจจัยด̂านกระบวนการบริหารมีอิทธิพล
ต�อประสิทธิผลการนํานโยบายการแก̂ปfญหาจราจรไปปฏิบัติของกองบังคับการตํารวจจราจร อย�างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ โดยเรียงลําดับความสําคัญดังนี้คือ การวางแผน การควบคุม และ
การจัดองค�การ โดยมีค�าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจท่ีปรับแล^ว (Adj. R2) เท�ากับ .๔๑๔ และปfจจัยด̂าน
ทัศนคติต�อการแก̂ปfญหาจราจรมีอิทธิพลต�อประสิทธิผลการนํานโยบายการแก̂ปfญหาจราจรไปปฏิบัติ
ของกองบังคับการตํารวจจราจร อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ โดยเรียงลําดับความสําคัญ
ดังนี้คือ พฤติกรรมการแก̂ปfญหาจราจร และความรู^สึกต�อปfญหาจราจร โดยมีค�าสัมประสิทธิ์การ
ตัดสินใจท่ีปรับแล^ว (Adj. R2) เท�ากับ .๕๑๑๑๓๓   
 อัษ แสนภักดี ได̂ศึกษาเรื่องรูปแบบของปfจจัยด̂านการบริหารท่ีส�งผลต�อประสิทธิผลของ
กีฬาเพ่ือความเป�นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ผลการวิจัยพบว�า ๑) หน^าท่ีทางด̂านการบริหาร
และทรัพยากรทางด̂านการบริหาร สามารถร�วมกันทํานายประสิทธิผลของกีฬาเพ่ือความเป�นเลิศใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ได̂อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ ร^อยละ ๘๓.๗ โดยตัวแปรท่ีมี
อิทธิพลทางตรง คือ หน^าท่ีทางด̂านการบริหาร และตัวแปรท่ีมีอิทธิพลท้ังทางตรงและทางอ̂อม คือ 
ทรัพยากรทางด̂านการบริหาร ๒) ผลการศึกษารายกรณี พบว�า สถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ีประสบ
ผลสําเร็จต̂องมีปfจจัยสนับสนุน ประกอบไปด̂วย ความเพียงพอของเจ^าหน^าท่ีและบุคลากร มี
งบประมาณสนับสนุนชมรมกีฬาต�างๆ และควรมีระบบการควบคุม ตรวจสอบการใช^งบประมาณ มี
ระบบในการช�วยเหลือสนับสนุนการเรียนนักกีฬา มีสนามและอุปกรณ�กีฬาให^เพียงพอ ด̂านหน^าท่ี
ทางด̂านการบริหาร ต̂องมีปfจจัยสนับสนุนประกอบด̂วย การกําหนดเปuาหมายในการแข�งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห�งประเทศไทย การสร^างเครือข�าย ความร�วมมือกับสมาคม สโมสรกีฬา หรือหน�วยงาน
อ่ืนๆ อย�างไรก็ตาม ยังพบว�า สถาบันต�างๆ ยังไม�บรรลุเปuาหมายในความสมํ่าเสมอของการได̂รับ
เหรียญรางวัลจากการแข�งขันกีฬา แสดงว�ายังมีข̂อจํากัดในการพัฒนากีฬาเพ่ือความเป�นเลิศ ๓) 

                                           
 ๑๓๓ภูษิต วิเศษคามินทร�, “ประสิทธิผลการนํานโยบายการแก̂ปfญหาจราจรไปปฏิบัติของกองบังคับการ

ตํารวจจราจร”, ดุษฎีนิพนธ�ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร�, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๓), หน̂า ๑. 



 

รูปแบบท่ีค̂นพบ มีความเหมาะสมและเป�นไปได̂ในการดําเนินการให^บรรลุเปuาหมายด̂านการพัฒนา
กีฬาเพ่ือความเป�นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ๑๓๔ 
 กรุณา ภู�มะลิ และคณะ ได̂ศึกษาเรื่องปfจจัยการบริหารท่ีส�งผลต�อประสิทธิผลของ
โรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออก ผลการศึกษาพบว�า ๑) ปfจจัยการบริหารท่ีส�งผลต�อประสิทธิผล
ของโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกพบว�า ในภาพรวมอยู�ในระดับมาก เรียงตามลําดับตาม
ค�าเฉลี่ยได̂ดังนี้คือ การมีส�วนร�วม การเรียนการสอน การจัดสภาพแวดล^อมท่ีเอ้ือต�อการเรียนรู^ ภาวะ
ผู^นําทางการศึกษาและการปฏิบัติตามนโยบาย และประสิทธิผลโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออก
อยู�ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป�นรายข̂อพบว�า อยู�ในระดับมากทุกข̂อ ข̂อท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงสุด ๓ ข̂อ คือ 
ครูได̂รับค�าตอบแทนท่ีเหมาะสม ผู^บริหารได̂รับความไว^วางไว^ให^รับผิดชอบในงานต�างๆ และผู^บริหาร
ได̂รับค�าตอบแทนท่ีเหมาะสม ข̂อท่ีมีค�าเฉลี่ยตํ่าสุด ๓ ข̂อ คือ ผู^เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค� ครูมีขวัญกําลังใจท่ีดีในการปฏิบัติงาน และผู^เรียนมีความสามารถในการ
อ�าน การเขียน และการคิดวิเคราะห�ตามเปuาหมายของโรงเรียน ๒) ปfจจัยการบริหารท่ีส�งผลต�อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก ในภาคตะวันออกมีอํานาจพยากรณ�ท่ีดีท่ีสุดได̂แก� ปfจจัยด̂านการ
ปฏิบัติตามนโยบาย (X4) รองลงไปได̂แก� ปfจจัยด̂านการมีส�วนร�วม (X3) ปfจจัยด̂านการจัดการเรียนการ
สอน (X2) ปfจจัยด̂านภาวะผู^นําทางการศึกษา (X1) และปfจจัยด̂านการจัดสภาพแวดล^อมท่ีเอ้ือต�อการ
เรียนรู^ (X5) และสามารถพยากรณ�ปfจจัยการบริหารโดยภาพรวม ได̂ร^อยละ ๗๐.๖๐ แสดงว�า ปfจจัย
ด̂านภาวะผู^นําทางการศึกษาและปfจจัยด̂านการจัดสภาพแวดล^อมท่ีเอ้ือต�อการเรียนรู^ส�งผลต�อ
ประสิทธิผลโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกอย�างไม�มีนัยสําคัญ ส�วนปfจจัยด̂านการจัดการเรียน
การสอน ปfจจัยด̂านการมีส�วนร�วมและปfจจัยด̂านการปฏิบัติตามนโยบาย ส�งผลต�อประสิทธิผล
โรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกอย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ ๐.๐๕ โดยสามารถเขียนเป�นสมการใน
พยากรณ�ในรูปของคะแนนมาตรฐานได̂ดังนี้ Zy=0.150X1+0.156X2+0.197X3+0.486X4+0.046X5

๑๓๕ 
 ปล้ืมใจ ไพจิตร และชาญวิทย� ทองโชติ ได̂ศึกษาเรื่องกระบวนการบริหารท่ีส�งผลต�อ
ประสิทธิผลวิสาหกิจชุมชน กลุ�มแปรรูปและผลิตอาหาร จังหวัดสุราษฎร�ธานี ผลการศึกษาพบว�า 
ความสัมพันธ�ระหว�างกระบวนการบริหารกับประสิทธิผล มีความสัมพันธ�ทางบวกอยู�ในระดับปาน
กลางทุกด̂าน เรียงลําดับจากมากไปหาน^อย ได̂แก� การรายงาน การวางแผน การประสานงาน การ
บริหารงานบุคคล การจัดองค�การ การอํานวยการ และการจัดงบประมาณ ตามลําดับ ผลการ
วิเคราะห�กระบวนการบริหารท่ีส�งผลต�อประสิทธิผลของวิสาหกิจชุมชน พบว�า ด̂านการวางแผนและ
การรายงานส�งผลต�อประสิทธิผลของวิสาหกิจชุมชนกลุ�มแปรรูปและผลิตอาหารในจังหวัดสุราษฎร�
ธานีอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ สําหรับปfญหาและอุปสรรคในการบริหารงานของกลุ�ม
วิสาหกิจชุมชน คือ คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนขาดความรู^การจัดทําแผนการดําเนินงาน โครงสร^าง
การบริหารงานท่ียังไม�ชัดเจน และปfญหาเงินทุนไม�เพียงพอในการขยายกิจการและขาดตลาดรองรับ
                                           

 ๑๓๔อัษ แสนภักดี, “รูปแบบของปfจจัยด^านการบริหารท่ีส�งผลต�อประสิทธิผลของกีฬาเพ่ือความเป�นเลิศ
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ”, ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ� ระดับบัณฑิตศึกษา, (คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๘), หน̂า ก. 
 ๑๓๕กรุณา ภู�มะลิ และคณะ, “ปfจจัยการบริหารท่ีส�งผลต�อประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็กในภาค
ตะวันออก”, วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�, ป�ท่ี ๘ ฉบับท่ี ๑ 
(มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗) : ๑๕๘-๑๕๙. 



 

ผลิตภัณฑ�ของกลุ�ม แนวทางแก̂ไขปfญหา หน�วยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบดูแลกลุ�มวิสาหกิจชุมชนควร
เสริมสร^างความรู^เก่ียวกับการบริหารจัดการกลุ�ม จัดหาเงินทุนดอกเบ้ียตํ่า และการจัดระบบการตลาด
รองรับสินค̂าของกลุ�ม๑๓๖  
 ธณัฐพล ชอุ�ม ได̂ศึกษาเรื่องการบริหารจัดการท่ีมีผลต�อประสิทธิผลของเทศบาลตําบลใน
เขตภาคกลางของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว�า การบริหารจัดการในภาพรวม พบว�า มีระดับการ
ปฏิบัติมาก เม่ือพิจารณาเป�นรายด̂านตามลําดับ ค�าเฉลี่ยจากมากไปหาน^อย อันดับแรกคือ สมรรถนะ/
ความสามารถทางการบริหาร รองลงมา คือ ภาวะผู^นํา กลยุทธ�องค�การ วัฒนธรรมองค�การ ทรัพยากร
การบริหารบุคลากร/ทรัพยากรมนุษย� การมีส�วนร�วม และค�าเฉลี่ยน^อยท่ีสุด คือ โครงสร^างองค�การ 
ปfจจัยสําคัญท่ีสามารถอธิบายประสิทธิผลการบริหารจัดการเทศบาลตําบลในเขตภาคกลางของ
ประเทศไทย ประกอบด̂วย ทรัพยากรการบริหาร วัฒนธรรมองค�การ การมีส�วนร�วม และสมรรถนะ/
ความสามารถทางการบริหาร๑๓๗   
 
ตารางท่ี ๒.๑๓ สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวข̂องกับการบริหารงานประชาสัมพันธ� 
นักวิจัย ผลการวิจัย 
ชนะพงษ� กล^ากสิกิจ ปfจจัยท่ีส�งผลต�อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน

หมู�บ̂านและชุมชนเมืองในจังหวัดกําแพงเพชร การ
บริหารงานส�งผลต�อประสิทธิผลในการดําเนินงานของ
กองทุนหมู�บ̂านและชุมชนเมืองในจังหวัดกําแพงเพชร 
อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 เรียงลําดับ
ความสําคัญดังนี้คือ การปฏิบัติงาน การตรวจสอบ และ
การปรับปรุงงาน 

ธงชัย คล^ายแสง  การนําหลักธรรมอิทธิบาท ๔ บูรณาการกับการมีส�วนร�วม
ในการจัดการการท�องเท่ียวเชิงกีฬาด̂วยเป�นการใช^
หลักธรรมนําหลักการพัฒนา ประกอบด̂วย ๑) ฉันทะ 
ร�วมตัดสินใจ ด̂วยความรัก คือ การวางแผน (Planning) 
๒) วิริยะ เพียรพัก ร�วมพัฒนา คือ การลงมือทํา (Doing) 
๓) วิมังสา พิจารณา ร�วมประเมินผล คือ การปรับปรุง 
(Acting) ๔) จิตตะ ต้ังใจตน รับผลพอประมาณ คือ การ
ติดตามตรวจสอบ (Checking) ซ่ึงจะทําให^การพัฒนา
ประสบความสําเร็จ    

 

                                           
 ๑๓๖ปลื้มใจ ไพจิตร และชาญวิทย� ทองโชติ, “กระบวนการบริหารท่ีส�งผลต�อประสิทธิผลวิสาหกิจชุมชน 
กลุ�มแปรรูปและผลิตอาหาร จังหวัดสุราษฎร�ธานี”, วารสารวิทยาการจัดการ, ป�ท่ี ๔ ฉบับท่ี ๒ (๒๕๖๐) : ๑๗๕-
๑๗๖. 
 ๑๓๗ธณัฐพล ชะอุ�ม, “การบริหารจัดการท่ีมีผลต�อประสิทธิผลของเทศบาลตําบลในเขตภาคกลางของ
ประเทศไทย”, วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม�, ป�ท่ี ๘ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๘) : ๑๓๗. 



 

ตารางท่ี ๒.๑๓ สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวข̂องกับการบริหารงานประชาสัมพันธ� (ต�อ) 
นักวิจัย ผลการวิจัย 
ฐิติทัตน� นิพนธ�พิทยา (ร^อยโท) กระบวนการบริหาร ประกอบด̂วย การวางแผน การจัด

องค�การ การบังคับบัญชาสั่งการ การประสานงาน การ
ควบคุม ส�งผลต�อทรัพยากรมนุษย�ในยุคไทยแลนด� ๔.๐ 
ของหน�วยบัญชาการทหารพัฒนาอย�างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .๐๕ 

มนตรี พรมวัน กระบวนการบริหาร ประกอบด̂วย การวางแผน การจัด
องค�การ การทําหน^าท่ีเป�นผู^นํา การประเมินผลงาน พบว�า
มีอิทธิพลทางตรง ๐.๔๕ และอิทธิพลทางอ̂อม ๐.๑๔ เป�น
อิทธิพลรวม ๐.๕๙ โดยท่ีมีอิทธิพลต�อประสิทธิผลการ
บริหารจัดการแรงงานต�างด̂าว อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .๐๑ 

ภูษิต วิเศษคามินทร� ปfจจัยด̂านกระบวนการบริหารมีอิทธิพลต�อประสิทธิผล
การนํานโยบายการแก̂ปfญหาจราจรไปปฏิบัติของกอง
บังคับการตํารวจจราจร อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
๐.๐๑ โดยเรียงลําดับความสําคัญดังนี้คือ การวางแผน 
การควบคุม และการจัดองค�การ โดยมีค�าสัมประสิทธิ์การ
ตัดสินใจท่ีปรับแล^ว (Adj. R2) เท�ากับ .๔๑๔ 

อัษ แสนภักดี สถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ีประสบผลสําเร็จต̂องมีปfจจัย
สนับสนุน ประกอบไปด̂วย ความเพียงพอของเจ^าหน^าท่ี
และบุคลากร มีงบประมาณสนับสนุนชมรมกีฬาต�างๆ 
และควรมีระบบการควบคุม ตรวจสอบการใช^งบประมาณ 
มีระบบในการช�วยเหลือสนับสนุนการเรียนนักกีฬา มี
สนามและอุปกรณ�กีฬาให^เพียงพอ  

กรุณา ภู�มะลิ และคณะ ปfจจัยการบริหารท่ีส�งผลต�อประสิทธิผลของโรงเรียนขนาด
เล็ก ในภาคตะวันออกมีอํานาจพยากรณ�ท่ีดีท่ีสุดได̂แก� 
ปfจจัยด̂านการปฏิบัติตามนโยบาย รองลงไปได̂แก� ปfจจัย
ด̂านการมีส�วนร�วม ปfจจัยด̂านการจัดการเรียนการสอน 
ปfจจัยด̂านภาวะผู^นําทางการศึกษา และปfจจัยด̂านการจัด
สภาพแวดล^อมท่ีเอ้ือต�อการเรียนรู^ และสามารถพยากรณ�
ปfจจัยการบริหารโดยภาพรวม ได̂ร^อยละ ๗๐.๖๐ 

 
 
 
 



 

ตารางท่ี ๒.๑๓ สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวข̂องกับการบริหารงานประชาสัมพันธ� (ต�อ) 
นักวิจัย ผลการวิจัย 
ปลื้มใจ ไพจิตร และชาญวิทย� ทองโชติ ความสัมพันธ�ระหว�างกระบวนการบริหารกับประสิทธิผล 

มีความสัมพันธ�ทางบวกอยู�ในระดับปานกลางทุกด̂าน 
เรียงลําดับจากมากไปหาน^อย ได̂แก� การรายงาน การ
วางแผน การประสานงาน การบริหารงานบุคคล การจัด
องค�การ การอํานวยการ และการจัดงบประมาณ 
ตามลําดับ 

ธณัฐพล ชะอุ�ม ปfจจัยสําคัญท่ีสามารถอธิบายประสิทธิผลการบริหาร
จัดการเทศบาลตําบลในเขตภาคกลางของประเทศไทย 
ประกอบด̂วย ทรัพยากรการบริหาร วัฒนธรรมองค�การ 
การมีส�วนร�วม และสมรรถนะ/ความสามารถทางการ
บริหาร  

 
๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีได̂กล�าวแล^วข̂างต̂นผู^วิจัยสังเคราะห�เป�นกรอบแนวคิดใน
การวิจัยโดยสรุปท่ีมาของแต�ละตัวแปรดังนี้ 
 ๑. ตัวแปรการประชาสัมพันธ�เชิงรุกในครั้งนี้ได̂จากการศึกษาแนวคิดของ พรพิทักษ� 
แม̂นศิริ, (มปท.)๑๓๘ ประกอบด̂วย 
  ๑.๑ การสร^างความแตกต�างในองค�กร  
   ๑.๒ การผสมผสานแนวคิดการสื่อสาร 
  ๑.๓ การประชาสัมพันธ�ท่ีสะท̂อนความเป�นจริง  
  ๑.๔ การทําตลาดเพ่ือสังคม  
  ๑.๕ การใช^ความคิดสร^างสรรค�  
  ๑.๖ การตลาดสมัยใหม�  
  ๑.๗ การใช^เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม�  
  ๑.๘ การมีฐานข̂อมูลท่ีทันสมัย  
  ๑.๙ ยึดหลักความเป�นสากล  
  ๑.๑๐ ถูกต̂องท้ังด̂านกฎหมายและจริยธรรม  
  ๒. ตัวแปรพุทธนวัตกรรมการสื่อสารในครั้งนี้ได̂รวบรวมมาจากแนวคิดของพระธรรมป�ฎก 
(ป.อ. ปยุตฺโต), (๒๕๔๓)๑๓๙ ประกอบด̂วย  
  ๒.๑ การบริหารจัดการข̂อมูลอย�างชัดเจนแจ�มแจ^ง (สันทัสสนา) 
   ๒.๒ การเผยแพร�ข̂อมูลอย�างจูงใจให^เห็นจริงเพ่ือสร^างการรับรู^ (สมาทปนา)  
   ๒.๓ ความแกล^วกล^า กําลังใจในการสร^างเครือข�ายความร�วมมือ (สมุตเตชนา) 
                                           
 ๑๓๘พรพิทักษ� แม^นศิริ, (มปท.), อ̂างแล^ว, [มปท],  
 ๑๓๙พระธรรมป�ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), อ̂างแล^ว, หน^า ๔๕. 



 

   ๒.๔ การรับรู^ เข̂าใจและเห็นคุณประโยชน�เก่ียวกับการสื่อสาร (สัมปหังสนา)  
 ๓. ตัวแปรด̂านการบริหารงานประชาสัมพันธ� ในครั้งนี้ได̂รวบรวมจากแนวคิด ทฤษฎีของ 
วิภาณี แม̂นอินทร�, ป�ยะฉัตร วงศ�ยอด และเรวดี ไวยวาสนา (๒๕๖๑)๑๔๐ ประกอบด̂วย  

 ๓.๑ โครงสร^างองค�กร  
 ๓.๒ กลยุทธ�การประชาสัมพันธ�  
 ๓.๓ เจ^าหน^าท่ี  
 ๓.๔ ลีลาผู^นํา  
 ๓.๕ ระบบการประชาสัมพันธ�  
 ๓.๖ ทักษะ 
 ๓.๗ ค�านิยมร�วม   

 ในการวิจัยเรื่อง พุทธนวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงาน
ตํารวจแห�งชาติ ครั้งนี้ได̂กําหนดกรอบแนวคิดดังต�อไปนี้ 
 
     ตัวแปรต4น (Independent Variables)            ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๒.๒ แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

                                           
๑๔๐วิภาณี แม^นอินทร�, ป�ยะฉัตร วงศ�ยอด และเรวดี ไวยวาสนา, อ̂างแล^ว, หน̂า ๑๓-๑๔.    

การบริหารงานประชาสัมพันธ� 
๑. โครงสร^างองค�กร  
๒. กลยุทธ�การประชาสัมพันธ�  
๓. เจ^าหน^าท่ี  
๔. ลีลาผู^นํา  
๕. ระบบการประชาสัมพันธ�  
๖. ทักษะ 
๗. ค�านิยมร�วม 
 

การประชาสัมพันธ�เชิงรุกของ
สํานักงานตํารวจแห�งชาติ 
๑. การสร^างความแตกต�างในองค�กร  
๒. การผสมผสานแนวคิดการสื่อสาร 
๓. การประชาสัมพันธ�ท่ีสะท̂อนความ
เป�นจริง  
๔. การทําตลาดเพ่ือสังคม  
๕. การใช^ความคิดสร^างสรรค�  
๖. การตลาดสมัยใหม�  
๗. การใช^เทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม�  
๘. การมีฐานข̂อมูลท่ีทันสมัย  
๙. ยึดหลักความเป�นสากล  
๑๐. ถูกต̂องท้ังด̂านกฎหมายและ
จริยธรรม 

พุทธนวัตกรรมการส่ือสาร 
๑. การบริหารจัดการข̂อมูลอย�างชัดเจน    
แจ�มแจ^ง (สันทัสสนา) 
๒. การเผยแพร�ข̂อมูลอย�างจูงใจให^เห็นจริง
เพ่ือสร^างการรับรู^ (สมาทปนา)  
๓. ความแกล^วกล^า กําลังใจในการสร^าง
เครือข�ายความร�วมมือ (สมุตเตชนา) 
๔. การรับรู^ เข̂าใจและเห็นคุณประโยชน�
เก่ียวกับการสื่อสาร (สัมปหังสนา) 



 

 
บทท่ี ๓ 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื ่อง “พุทธนวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงาน
ตํารวจแห�งชาติ” มีวัตถุประสงค�คือ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปของการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของ
สํานักงานตํารวจแห�งชาติ ๒) เพ่ือศึกษาปfจจัยท่ีส�งผลต�อการสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของ
สํานักงานตํารวจแห�งชาติ และ ๓) เพ่ือนําเสนอรูปแบบพุทธนวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ การวิจัยในครั้งนี้เป�นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed 
Methods Research) มีท้ังการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) หลังจากนั้นนําข^อมูลที่ได^จากการสังเคราะห�นํามาสนทนากลุ�มเฉพาะ 
(Focus Group Discussion) เพื่อยืนยันผลการศึกษา และวิธีดําเนินการวิจัยประกอบด̂วย
กระบวนการต�างๆ ดังต�อไปนี้  
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 ๓.๒ ระยะท่ี ๑ การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ 
  ๓.๒.๑ ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
  ๓.๒.๒ เครื่องมือท่ีใช^ในการวิจัย 
  ๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมข̂อมูล  
  ๓.๒.๔ การวิเคราะห�ข̂อมูล 
 ๓.๓ ระยะท่ี ๒ การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ 
  ๓.๓.๑ ผู^ให^ข̂อมูลสําคัญ 
  ๓.๓.๒ เครื่องมือท่ีใช^ในการวิจัย 
  ๓.๓.๓ การเก็บรวบรวมข̂อมูล  
  ๓.๓.๔ การวิเคราะห�ข̂อมูล 
  
๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 เพ่ือให^การวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพและเป�นไปตามวัตถุประสงค�ของการวิจัย ผู^วิจัยได̂ 
กําหนดรูปแบบการวิจัย โดยใช^การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) มีท้ังการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มุ�งเน^นการ
วิเคราะห�ในเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) มีแบบแผนการวิจัยแบบกลุ�มเดียวศึกษาสภาวการณ�
โดยไม�มีการทดลอง (The One Shot Non-Experiment Case Study)   
  
 
 
 



 

๓.๒ ระยะที่ ๑ การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ 
  ๓.๒.๑ ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
  ๑) ประชากรท่ีใช^ในการวิจัย คือ เจ^าหน^าท่ีตํารวจท่ีเก่ียวข̂องกับการประชาสัมพันธ�ใน
สํานักงานตํารวจแห�งชาติ กรุงเทพมหานคร จํานวน ๕๔๗ คน๑๔๑ 
  ๒) กลุ�มตัวอย�าง 
 ๒.๑) การกําหนดขนาดตัวอย�าง  
 การกําหนดขนาดกลุ�มตัวอย�าง ผู^วิจัยใช^การคํานวณหาขนาดของกลุ�มตัวอย�างโดยใช^สูตร
ของ Taro Yamane๑๔๒  
 
 สูตร 
 
 เม่ือ   N    =   จํานวนประชากรท้ังหมด  
             n   =   ขนาดของกลุ�มตัวอย�าง  
   e   =   ค�าความคลาดเคลื่อนของกลุ�มตัวอย�างกําหนดให^มีค�าเท�ากับ ๐.๐๕ ท่ีระดับ
ความเชื่อม่ัน ๙๕%  
 แทนค�าในสูตร   
  n   =          
 
               n   =                   
 
  n   =            ๒๓๑ คน 
 ขนาดกลุ�มตัวอย�างของเจ^าหน^าท่ีตํารวจในสํานักงานตํารวจแห�งชาติครั้งนี้มีจํานวน ๒๓๑ 
ตัวอย�าง    
  ๒.๒) การสุ�มตัวอย�างผู^วิจัยได̂ทําการสุ�มตัวอย�างแบบแบ�งชั้น (Stratified Random 
Sampling) โดยการจัดแบ�งประชากรซ่ึงเป�นเจ^าหน^าท่ีตํารวจในสํานักงานตํารวจแห�งชาติ โดยแบ�งกลุ�ม
ตามฝ�ายต�างๆ และใช^วิธีการสุ�มตัวอย�างแบบอย�างง�าย (Sample Random Sampling) ตามสัดส�วน
ของประชากรในแต�ละกลุ�ม (ฝ�าย) โดยคํานวณจากสูตร ดังนี้  
จํานวนตัวอย�างในแต�ละกลุ�ม = จํานวนตัวอย�างท้ังหมด X จํานวนประชากรแต�ละกลุ�ม 
                                            จํานวนประชากรท้ังหมด 
  จํานวนกลุ�มตัวอย�างดังแสดงในตารางท่ี ๓.๑  
 
 

                                           
 ๑๔๑กองทะเบียน สํานักงานตํารวจแห�งชาติ, เกี่ยวกับกองทะเบียน, [ออนไลน�], แหล�งข̂อมูล : http:// 
www.personnelpolice.com/ [๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓]. 
 ๑๔๒Yamane, T., Statistic: An Introductory Analysis, 3rd ed, (New York: Harper and 
Row 1973), p. 125. 

n    =         N 
    1 + N (e)2  

 

          ๕๔๗ 
   ๑+๕๔๗(๐.๐๕)๒ 

          ๕๔๗ 
        ๒.๓๖๗ 



 

ตารางท่ี ๓.๑ การสุ�มตัวอย�างแบบแบ�งตามสัดส�วน  
ลําดับ

ท่ี 
ช่ือหน�วยงาน 

 
จํานวน

ประชากร 
สัดส�วน จํานวนกลุ�ม

ตัวอย�าง 
๑ สํานักงานยุทธศาสตร�ตํารวจ ๕๔ ๒๓๑x๕๔ 

๕๔๗ 
๒๓ 

๒ สํานักงานกําลังพล ๙๖ ๒๓๑x๙๖ 
๕๔๗ 

๔๑ 

๓ สํานักงานกฎหมายและคดี ๗๐ ๒๓๑x๗๐ 
๕๔๗ 

๓๐ 

๔ สํานักงานจเรตํารวจ ๕๔ ๒๓๑x๕๔ 
๕๔๗ 

๒๓ 

๕ สํานักงานส�งกําลังบํารุง ๑๔๓ ๒๓๑x๑๔๓ 
๕๔๗ 

๖๐ 

๖ สํานักงานงบประมาณและการเงิน ๔๖ ๒๓๑x๔๖ 
๕๔๗ 

๑๙ 

๗ สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ข̂าราชการตํารวจ 

๔๕ ๒๓๑x๔๕ 
๕๔๗ 

๑๙ 

๘ สํานักงานตรวจสอบภายใน ๓๙ ๒๓๑x๓๙ 
๕๔๗ 

๑๖ 

 รวม ๕๔๗  ๒๓๑ 
  
 ๓.๒.๒ เครื่องมือท่ีใช4ในการวิจัย  
 เครื่องมือท่ีใช^ในการวิจัยครั้งนี้ได̂แก� แบบสอบถาม (Questionnaires) เป�นเครื่องมือท่ีใช^ใน
การศึกษาพุทธนวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 
แบ�งเป�น ๔ ส�วน   
  ส�วนท่ี ๑ สอบถามเก่ียวกับปfจจัยส�วนบุคคล ประกอบด̂วย เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา ชั้นยศ รายได̂ต�อเดือน เป�นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List) จํานวน 
๖ ข̂อ  
  ส�วนท่ี ๒ สอบถามเก่ียวกับพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร ประกอบด̂วยข̂อคําถาม
ท้ังหมด ๑๒ ข̂อโดยแยกตามตัวแปรดังนี้  
 ๑) การบริหารจัดการข̂อมูลอย�างชัดเจนแจ�มแจ^ง 
   เพ่ือการประชาสัมพันธ� (สันทัสสนา)     จํานวน ๓ ข̂อ 
 ๒) การเผยแพร�ข̂อมูลอย�างจูงใจให^เห็นจริง 
 เพ่ือสร^างการรับรู^ (สมาทปนา)      จํานวน ๓ ข̂อ 
 ๓) มีความแกล^วกล^า กําลังใจในการสร^างเครือข�าย 
  ความร�วมมือ (สมุตเตชนา)     จํานวน ๓ ข̂อ 



 

 ๔) การรับรู^ เข̂าใจและเห็นคุณประโยชน�เก่ียวกับ 
 การสื่อสาร (สัมปหังสนา)        จํานวน ๓ ข̂อ 
  ส�วนท่ี ๓ สอบถามเก่ียวกับการบริหารงานประชาสัมพันธ� ประกอบด̂วยข̂อคําถาม
ท้ังหมด ๒๑ ข̂อโดยแยกตามตัวแปรดังนี้  
  ๑) โครงสร^างองค�กร     จํานวน ๓ ข̂อ 
  ๒) กลยุทธ�การประชาสัมพันธ�    จํานวน ๓ ข̂อ 
  ๓) เจ^าหน^าท่ี      จํานวน ๓ ข̂อ 
   ๔) ลีลาผู^นํา      จํานวน ๓ ข̂อ 
  ๕) ระบบการประชาสัมพันธ�         จํานวน ๓ ข̂อ 
  ๖) ทักษะ      จํานวน ๓ ข̂อ 
  ๗) ค�านิยมร�วม จํานวน ๓ ข̂อ 
  ส�วนท่ี ๔ สอบถามเก่ียวกับการประชาสัมพันธ�เชิงรุก ประกอบด̂วยข̂อคําถามท้ังหมด 
๓๐ ข̂อโดยแยกตามตัวแปรดังนี้  
  ๑) การสร^างความแตกต�างในองค�กร    จํานวน ๓ ข̂อ 
  ๒) การผสมผสานแนวคิดการสื่อสาร   จํานวน ๓ ข̂อ 
  ๓) การประชาสัมพันธ�ท่ีสะท̂อนความเป�นจริง  จํานวน ๓ ข̂อ 
  ๔) การทําตลาดเพ่ือสังคม     จํานวน ๓ ข̂อ 
  ๕) การใช^ความคิดสร^างสรรค�    จํานวน ๓ ข̂อ 
  ๖) การตลาดสมัยใหม�      จํานวน ๓ ข̂อ 
  ๗) การใช^เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม�   จํานวน ๓ ข̂อ 
  ๘) การมีฐานข̂อมูลท่ีทันสมัย    จํานวน ๓ ข̂อ 
  ๙) ยึดหลักความเป�นสากล    จํานวน ๓ ข̂อ 
  ๑๐) ถูกต̂องท้ังด̂านกฎหมายและจริยธรรม   จํานวน ๓ ข̂อ 
 ส�วนท่ี ๒ ถึงส�วนท่ี ๔ ผู^ศึกษาได̂สร^างแบบสอบถามแบบมาตราส�วนประมาณค�า (Rating 
Scale) ตามแนวคิดของลิเคร�ท (Likert Scale)๑๔๓ ๕ ระดับ และมีเกณฑ�การให^คะแนนดังนี้ 
    มากท่ีสุด ให^คะแนน ๕  คะแนน 
    มาก  ให^คะแนน ๔ คะแนน 
    ปานกลาง ให^คะแนน ๓ คะแนน 
    น^อย  ให^คะแนน ๒  คะแนน 
    น^อยท่ีสุด ให^คะแนน ๑  คะแนน 
 นอกจากนี้ผู^วิจัยใช^เกณฑ�ค�าเฉลี่ยในการแปลผลโดยใช^สูตรการคํานวณความกว^างของ
อันตรภาคชั้นเท�ากัน ดังนี้๑๔๔  

                                           
 

๑๔๓Likert, Rensis, “The Method of Constructing and Attitude Scale”, Reading in Attitude 
Theory and Measurement, (Fishbeic, Matin, Ed. New York: Wiley & Son, 1967), pp. 90-95.   

๑๔๔มัลลิกา บุนนาค, สถิติเพ่ือการตัดสินใจ, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๗), 
หน̂า ๑๔๓. 



 

   ช�วงชั้นคะแนน    =  คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 
                 ระดับการวัด 
      =        ๐.๘๐๕

๑-๕ =   

 จะได̂เกณฑ�การแปลผล ๕ ระดับ ดังนี้    
  คะแนนเฉลี่ย ๔.๒๑–๕.๐๐ หมายถึง มีความคิดเห็นอยู�ในระดับมากท่ีสุด  
 คะแนนเฉลี่ย ๓.๔๑–๔.๒๐ หมายถึง มีความคิดเห็นอยู�ในระดับมาก  
 คะแนนเฉลี่ย ๒.๖๑–๓.๔๐ หมายถึง มีความคิดเห็นอยู�ในระดับปานกลาง  
 คะแนนเฉลี่ย ๑.๘๑–๒.๖๐ หมายถึง มีความคิดเห็นอยู�ในระดับน^อย   
 คะแนนเฉลี่ย ๑.๐๐–๑.๘๐ หมายถึง มีความคิดเห็นอยู�ในระดับน^อยท่ีสุด    
  ๓) การสร^างเครื่องมือท่ีใช^ในการวิจัย 
  การสร^างเครื่องมือท่ีใช^ในการวิจัย ผู^วิจัยดําเนินการตามข้ันตอน ดังต�อไปนี้ 
  ๓.๑) ศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวข̂อง หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข̂อง
จากเอกสาร ตํารา ภายใต̂คําแนะนําของอาจารย�ท่ีปรึกษา และเก็บรวบรวมข̂อมูลและนํามาวิเคราะห� 
เก็บผลการวิเคราะห�ไว^ในแบบบันทึกเอกสาร 
  ๓.๒) นําความรู^และแนวคิดท่ีได̂จากการศึกษาค̂นคว^ามาประมวลเพ่ือกําหนด
โครงสร^างของเครื่องมือและขอบเขตเนื้อหา โดยการสร^างแบบสอบถามเพ่ือใช^สอบถามเก่ียวกับพุทธ
นวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ โดยการนําข̂อมูล
สรุปประเด็นจากการวิเคราะห� สังเคราะห�มาจัดทําเป�นข̂อคําถามในแบบสอบถาม จําแนกตามตัวแปร
พุทธนวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ ท้ัง ๒๑ ตัวแปร 
รวมข̂อคําถามท้ังสิ้น ๖๓ ข̂อคําถาม ภายใต̂คําแนะนําของอาจารย�ท่ีปรึกษา  
  ๓.๓) นําความรู^และแนวคิดท่ีได̂จากการศึกษาค̂นคว^าและผลการวิเคราะห�
องค�ประกอบมาเป�นฐานในการสร^างแบบสัมภาษณ�แบบก่ึงโครงสร^าง เพ่ือใช^ในการเก็บข̂อมูลและ
นํามาวิเคราะห�เพ่ือหาพุทธนวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงานตํารวจ
แห�งชาติ  
   ๔) การหาคุณภาพของเครื่องมือ 
  การหาคุณภาพของเครื่องมือท่ีใช^ในการวิจัย ผู^วิจัยได̂ดําเนินการดังต�อไปนี้ 
  ๔.๑) การตรวจสอบความตรง (Validity) ของเครื่องมือ โดยนําแบบสอบถามให^อาจารย�ท่ี
ปรึกษาตรวจ จากนั้นเสนอผู^เชี่ยวชาญ จํานวน ๕ คน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) ความชัดเจนของภาษา ความครอบคลุมของโครงสร^างและความสอดคล^องระหว�างข̂อคําถาม
กับวัตถุประสงค�ของการวิจัย (Index of Item-Objective Congruence: IOC) โดยผู^ทรงคุณวุฒิแต�ละ
ท�านจะประเมินให^คะแนน ๓ ระดับ คือ +๑ = มีความสอดคล^อง ๐ = ไม�แน�ใจ -๑ = ไม�สอดคล^อง 
แล^วคํานวณค�าและคัดเลือกข̂อคําถามท่ีมีค�าดัชนีความสอดคล^อง .๖๐ ข้ึนไป ส�วนคําถามท่ีมีค�าดัชนี
ความสอดคล^องตํ่ากว�า .๖๐ จะนําไปปรับปรุงแก̂ไข การคํานวณค�าดัชนีใช^สูตรดังนี้  
    IOC  = ∑ NR /  
   IOC หมายถึง ค�าดัชนีความสอดคล^อง (Index of Item Concurrence) 
   R  หมายถึง  ความคิดเห็นของผู^ทรงคุณวุฒิ 



 

   N  หมายถึง  จํานวนผู^ทรงคุณวุฒิ 
 ผลการวิเคราะห�หาค�าความเท่ียงตรงชองแบบสอบถาม มีค�าเฉลี่ยของดัชนีความ
สอดคล^อง (IOC) ได̂เท�ากับ ๐.๙๗ 
  โดยผู^เชี่ยวชาญ ๕ คน ประกอบด̂วย  
   ๑) รศ.ดร.เติมศักด์ิ ทองอินทร�, อาจารย�ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   ๒) ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา, หัวหน^าภาควิชารัฐศาสตร� คณะสังคมศาสตร� 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   ๓) ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี, อาจารย�ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   ๔) ผศ.ดร. สุริยา รักษาเมือง, อาจารย�ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   ๕) ดร.สมบัติ นามบุรี, อาจารย�ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  ๔.๒) นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล^วไปทดลองใช^ (Try Out) กับประชากรท่ีไม�ใช�กลุ�ม
ตัวอย�าง จํานวน ๓๐ คน  
  ๔.๓) นําแบบสอบถามท่ีได̂มาคํานวณหาค�าความเชื่อม่ัน (Reliability) ตามวิธีของครอ
นบาค (Cronbach) โดยใช^สัมประสิทธิ์แอลฟา (α – Coefficient) ได̂ค�าความเชื่อม่ันในแต�ละด̂าน
และภาพรวมดังตารางท่ี ๓.๒ 
 
ตารางท่ี ๓.๒ แสดงผลการหาค�าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
ตัวแปร Cronbach's Alpha N of Items 
พุทธนวัตกรรมการสื่อสาร (A1-A12) .888 12 
การบริหารงานประชาสัมพันธ� (B1-B21) .853 21 
การประชาสัมพันธ�เชิงรุก (C1-C30) .968 30 
รวม .944 63 
  
  ๔.๔) แก̂ไขปรับปรุงแบบสอบถาม โดยนําข̂อมูลจากการทดลองใช^ในข้ันตอนท่ีผ�าน
มา ทําการปรับปรุงแก̂ไขโดยผ�านอาจารย�ท่ีปรึกษาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นจึงนํามาสร^างเป�น
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ�เพ่ือใช^ในการเก็บรวบรวมข̂อมูลต�อไป 
 ๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมข4อมูล 
 ผู^วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข̂อมูลตามข้ันตอนของการวิจัย ดังต�อไปนี้ 
  ๑) ผู^วิจัยได̂ทําหนังสือเพ่ือเก็บข̂อมูลอย�างเป�นทางการจากหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะ
สังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
  ๒) การศึกษาพุทธนวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงาน
ตํารวจแห�งชาติครั้งนี้ ผู^วิจัยใช^แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมข̂อมูลจากเจ^าหน^าท่ี



 

ตํารวจในสํานักงานตํารวจแห�งชาติครั้งนี้ จํานวน ๒๓๑ คน และเก็บเผื่ออีก ๑๐ ชุด เพ่ือปuองกันการ
ตกหล�นหรือข̂อมูลไม�สมบูรณ�ในบางชุด 
  ๓) ในการเก็บรวบรวมข̂อมูลครั้งนี้ผู^วิจัยเก็บข̂อมูลด̂วยตนเอง และได̂กลับคืนมาเต็ม
จํานวนคิดเป�น ๑๐๐% เต็ม และทําการตรวจสอบข̂อมูล (Edit Data) ความครบถ̂วนของข̂อมูลด̂วย
ตนเอง 
 ๓.๒.๔ การวิเคราะห�ข4อมูล 
  ผู^วิจัยดําเนินการตามข้ันตอน การวิเคราะห�ข̂อมูลใช^วิธีการวิเคราะห�เชิงปริมาณเป�นหลัก
โดยการดําเนินการข้ันแรก คือ 
  ๑) นําแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมได̂ นํามาตรวจสอบความสมบูรณ�ของแบบสํารวจ 
(Editing) แล^วดําเนินการลงรหัสตามคู�มือการลงรหัส (Code Book) 
  ๒) วิเคราะห�ข̂อมูลด̂วยเครื่องคอมพิวเตอร� ด̂วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
  (๑) สถานภาพส�วนบุคคล วิเคราะห�โดยการหาค�าความถ่ี (Frequency) และค�าร^อย
ละ (Percentage) 
  (๒) ข̂อมูลเก่ียวกับระดับความคิดเห็นเก่ียวกับพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร การ
บริหารงานประชาสัมพันธ� และการประชาสัมพันธ�เชิงรุก ใช^การวิเคราะห�โดยการหาค�าเฉลี่ย (��) 
และส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D. (Standard Deviation) วิเคราะห�ด̂วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร� เพ่ือหาค�าทางสถิติ ตามเกณฑ�การตัดสินระดับความคิดเห็นมีช�วง
ค�าเฉลี่ย การตอบท่ีเป�นมาตราส�วนประมาณค�า ๕ ระดับ 
  (๓) การทดสอบสมมติฐาน ใช^การวิ เคราะห�การถดถอยพหุ คูณ (Multiple 
Regression Analysis) โดยตรวจสอบข̂อตกลงเบ้ืองต̂นก�อนการวิเคราะห�การถดถอยพหุคูณ๑๔๕ ดังนี้ 
  (๓.๑) ตรวจสอบการแจกแจงของกลุ�มประชากร (Normality) ด̂วยวิธีการทดสอบ 
One Simple Kolmogorov - Simonov Test พบว�ามีค�า Z มีค�ามากกว�านัยสําคัญท่ี .๐๕ แสดงว�า
ข̂อมูลมีการแจกแจงปกติเป�นไปตามข̂อตกลง 
  (๓.๒) ตรวจสอบความเป�น Linearity ดูความสัมพันธ�กันเชิงเส^นตรงของตัวแปร 
ตรวจสอบจากค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ� rxy พบว�าตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีความสัมพันธ� อย�าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ เป�นไปตามข̂อตกลงเบ้ืองต̂น 
  (๓.๓) ตรวจสอบตัวแปรอิสระไม�มีความสัมพันธ�กันเอง (Multicollinearity) 
พิจารณาจากค�า Variance Inflation Factor (VIF) ซ่ึงต̂องมีค�าไม�เกิน ๑๐ พบว�า ค�า VIF ทุก
สมมติฐานเป�นไปตามข̂อตกลงเบ้ืองต̂นพิจารณาค�า Tolerance ซ่ึงพบว�ามีค�าอยู�ระหว�าง ๐>๑ พบว�า 
แสดงว�าตัวแปรอิสระไม�มีความสัมพันธ�กันเองเป�นไปตามข̂อตกลงเบ้ืองต̂น 
   (๓.๓.๑) กราฟ Normal Prob. Plot มีการแจกแจงแบบปกติ มีการเรียงตัว
ใกล^เส^นตรงเป�นไปตามข̂อตกลงเบ้ืองต̂น 

                                           
 ๑๔๕กัลยา วานิชย�บัญชา, การใช4 SPSS for Windows ในการวิเคราะห�ข4อมูล, พิมพ�
ครั้งท่ี ๑๖(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน^า ๓๗๐. 



 

   (๓.๓.๒) มีตรวจสอบความคง ท่ีของความแปรปรวนของค� าความ
คลาดเคลื่อน (Heteroscedasticity) โดยการพล็อตกราฟระหว�างค�ามาตรฐานของเศษเหลือ (ei ) กับ
ค�าประมาณของตัวแปรตาม ถ̂าความแปรปรวนของค�าความคลาดเคลื่อนมีค�าคงท่ี กราฟท่ีได̂จะต̂อง
ต�างจากศูนย�ไม�มากนักเป�นไปตามข̂อตกลงเบ้ืองต̂น 
   (๓.๓.๓) มีความแปรปรวนคงท่ี โดยพิจารณาจากกราฟ Scatter plot 
ความคลาดเคลื่อนเป�นอิสระกัน (Autocorrelation) พิจารณาค�า Durbin-Watson ซ่ึงต̂องมีค�าไม�เกิน 
๑.๕ – ๒.๕ สรุปได̂ว�าความคลาดเคลื่อนเป�นอิสระกัน เป�นไปตามข̂อตกลงเบ้ืองต̂น 
 การใช^คอมพิวเตอร�โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห�การถดถอยพหุคูณ
(Multiple Regression coefficients) แบบข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
ซ่ึงเป�นวิธีการคัดเลือกแบบการผสมผสานระหว�างวิธีการคัดเลือกตัวแปรของ forward Selection 
และวิธีของ Backward elimination ร�วมเข̂าด̂วยกัน๑๔๖ ในข้ันแรกจะเลือกตัวแปรทํานายท่ีมีค�า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�กับตัวแปรตามสูงท่ีสุดเข̂าสมการโดยวิธี forward Selection ถ̂าไม�พบตัวแปร
ทํานายใดผ�านเกณฑ�เข̂าสมการได̂ก็แสดงว�า ไม�มีตัวแปรทํานายใดมีความสัมพันธ�กับตัวแปรตามการ
วิเคราะห�ก็จะต̂องยุติ แต�ถ̂าหากมีตัวแปรทํานายบางตัวผ�านเกณฑ�เข̂าสมการได̂ จะใช^วิธีการ forward 
Selection และวิธีการ Backward Selection คือ การนําตัวแปรทํานายท้ังหมดท่ีผ�านเข̂าสมการ
พร^อมกันเพ่ือพิจารณาตัวแปรทํานายพร^อมกันทุกตัวท่ีจัดเข̂าสมการก�อนหน^านี้ ตัวแปรทํานายได̂มี
นัยสําคัญน^อย โดยพิจารณาจากค�าสถิติค�า t ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติก็จะต̂องถูกตัดออกจากสมการแล^ว
สร^างสมการทํานายในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน 
  (๔) ข̂อมูลท่ีได̂จากคําถามปลายเป�ด นํามาจัดกลุ�มคําตอบวิเคราะห�รายข̂อวิเคราะห�
โดยเทคนิคการวิเคราะห�เนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis Techniques) นําเสนอข̂อมูล
โดยเขียนเป�นความเรียงประกอบตาราง 
  (๕) การวิเคราะห�ข̂อมูลจากแบบสอบถามปลายเป�ด (Open-ended Question) 
วิเคราะห�โดยใช^เทคนิคการวิเคราะห�เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท
นําเสนอเป�นความเรียงประกอบตาราง  
 
๓.๓ ระยะที่ ๒ การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ  
 สําหรับรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ในครั้งนี้ผู^วิจัยใช^วิธีดําเนินการวิจัยท่ีเรียกว�าวิธี
อุปนัย๑๔๗ (Inductive Approach) คือเริ่มจากข̂อมูลจากกลุ�มตัวอย�างท่ีเจาะจงเลือกมาจํานวนหนึ่ง 
แล^วจึงวิเคราะห�หาข̂อสรุป หรือคําอธิบายเชิงทฤษฎีท่ีมีลักษณะท่ัวไปของข̂อมูลนั้นดังแผนภาพท่ี ๓.๑ 
 
 
 

                                           
 

๑๔๖ยุทธ ไกยวรรณ�, การวิเคราะห�สถิติหลายตัวแปรสําหรับงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน̂า ๑๕๑. 

 
๑๔๗พรศักดิ์ ผ�องแผ^ว, ศาสตร�แห�งการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�ไทยวัฒนาพานิช, 

๒๕๒๙), หน̂า ๙. 



 

อุปนัย 
 
เชิงคุณภาพ 

 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๓.๑ รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 
  ๓.๓.๑ ผู4ให4ข4อมูลสําคัญ 
 ผู^ให^ข̂อมูลสําคัญท่ีใช^ในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ� 
ได̂แก� กลุ�มผู^กําหนดนโยบาย กลุ�มผู^นํานโยบายไปปฏิบัติ กลุ�มผู^มีส�วนได̂ส�วนเสีย กลุ�มนักวิชาการทาง
พระพุทธศาสนา จํานวน ๑๗ รูปหรือคน ใช^วิธีการเลือกตัวอย�างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
ดังนี้   
 

ลําดับท่ี กลุ�มผู4กําหนดนโยบาย ตําแหน�ง 
๑ พล.ต.ต. ญาณพงศ� โสมาภา ผู^ บัง คับการกองสารนิ เทศ สํานักงานตํารวจ

แห�งชาติ 
๒ พล.ต.อ. จักรทิพย� ชัยจินดา อดีตผู^บัญชาการตํารวจแห�งชาติ 
๓ พล.ต.ต. ยิ่งยศ เทพจํานง โฆษกสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 
๔ พล.ต.ต. ป�ยะ ต�ะวิชัย รองผู^บัญชาการตํารวจนครบาล สํานักงานตํารวจ

แห�งชาติ 
ลําดับท่ี กลุ�มผู4นํานโยบายไปปฏิบัติ ตําแหน�ง 

๑ พล.ต.ต. จิรสันต� แก̂วแสงเอก รอง ผบช.น. (โฆษก บช.น.) สํานักงานตํารวจ
แห�งชาติ 

๒ พล.ต.ท. ชวลิต แสวงพืชน� ผู^บัญชาการสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร สํานักงานตํารวจแห�งชาติ 

๓ พล.ต.ต. ดํารงศักด์ิ จิตรประภัทร� ผู^บังคับการ สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สํานักงานตํารวจแห�งชาติ 

๔ พล.ต.ต. ศิริพงษ� ติมุลา รองผู^บัญชาการ สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร สํานักงานตํารวจแห�งชาติ 

๕ พล.ต.ต. อาคม ไตรพยัคฆ� ผู^บังคับการ สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร สํานักงานตํารวจแห�งชาติ 

๖ พ.ต.อ.หญิง ดร. ดวงสมร โสภน
ธาดา 

ผกก.กวท.สส สํานักงานตํารวจแห�งชาติ 

ลําดับท่ี กลุ�มผู4มีส�วนได4ส�วนเสีย ตําแหน�ง 
๑ นายอรุณ ภาวิไล ผู^อํานวยการฝ�ายการผลิต บริษัท ยูซีไอ มีเดีย 

จํากัด 
๒ นางศุภรัตน� นาคบุญนํา ผู^ผลิตรายการ พิธีกร รายการข�าวการเมือง 
๓ นายทัตต�ดนัย นวมะชิติ ผู^จัดการท่ัวไป บริษัท ยูซีไอ มีเดีย จํากัด 

ข̂อมูล ข̂อเท็จจริง  
หลักฐานเชิงประจักษ� 
(ข̂อมูลท่ีเฉพาะเจาะจง) 

สมมติฐาน คําอธิบาย 
ข̂อสรุปเชิงทฤษฎี 
(สิ่งท่ีเป�นกฎท่ัวไป) 



 

ลําดับท่ี กลุ�มนักวิชาการทาง
พระพุทธศาสนา 

ตําแหน�ง 

๑ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสั งคมศาสตร�  ฝ� ายบริ หาร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ พระปลัดระพิน พุทธิสาโร, ผศ.
ดร. 

อ า จ า ร ย� ป ร ะ จํ า ห ลั ก สู ต ร บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓ พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ ผศ.
ดร. 

อ า จ า ร ย� ป ร ะ จํ า ห ลั ก สู ต ร บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔ พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ดร. อ า จ า ร ย� ป ร ะ จํ า ห ลั ก สู ต ร บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  
 ๓.๓.๒ เครื่องมือท่ีใช4ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช^ในการวิจัยเชิงคุณภาพได̂แก� แบบสัมภาษณ�แบบมีโครงสร^าง ตาม
วัตถุประสงค�ในการวิจัยดังนี้ 
  ๑) การประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงานตํารวจแห�งชาติควรเป�นอย�างไร  
  ๒) ปfจจัยด̂านพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร ประกอบด̂วย การบริหารจัดการข̂อมูล
อย�างชัดเจนแจ�มแจ^งเพ่ือการประชาสัมพันธ� (สันทัสสนา) การเผยแพร�ข̂อมูลอย�างจูงใจให^เห็นจริงเพ่ือ
สร^างการรับรู^ (สมาทปนา) ความแกล^วกล^า กําลังใจในการสร^างเครือข�ายความร�วมมือ (สมุตเตชนา)
การรับรู^ เข̂าใจและเห็นคุณประโยชน�เก่ียวกับการสื่อสาร (สัมปหังสนา) ส�งผลต�อการประชาสัมพันธ�
เชิงรุกของสํานักงานตํารวจแห�งชาติหรือไม� อย�างไร   
  ๓) ปfจจัยด̂านการบริหารงานประชาสัมพันธ� ประกอบด̂วย โครงสร^างองค�กร   กล
ยุทธ�การประชาสัมพันธ� เจ^าหน^าท่ี ลีลาผู^นํา ระบบการประชาสัมพันธ� ทักษะ และค�านิยมร�วม ส�งผล
ต�อการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงานตํารวจแห�งชาติหรือไม� อย�างไร 
  ๓.๓.๓ การเก็บรวบรวมข4อมูล    
  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู^วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข̂อมูลจากผู^ให^ข̂อมูลสําคัญ ซ่ึงมีข้ันตอน
ดังนี้ 
  ๑) การสัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth Interview) มีรายละเอียดดังนี้ 
  ๑.๑) คัดเลือกผู^ให^ข̂อมูลสําคัญ (Key Informants) แบบเจาะจง (Purposive 
Selection) ซ่ึงเป�นบุคคลท่ีมีความรอบรู^ เชี่ยวชาญ รวมท้ังมีประสบการณ�เก่ียวกับการประชาสัมพันธ�
โดยตรง และสามารถให^ข̂อมูลในด̂านการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงานตํารวจแห�งชาติได̂เป�น
อย�างดียิ่ง ดําเนินการเก็บข̂อมูลโดยใช^แบบสัมภาษณ� (Interview Form) กับกลุ�มผู^กําหนดนโยบาย 
จํานวน ๔ คน กลุ�มผู^นํานโยบายไปปฏิบัติ จํานวน ๖ คน กลุ�มผู^มีส�วนได̂ส�วนเสีย จํานวน ๓ คน และ
กลุ�มนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา จํานวน ๔ คน รวมจํานวนท้ังสิ้น ๑๗ รูปหรือคน  
  ๑.๒) ยื่นคําร^อง บฑ. ๖.๒ แบบคําร^องท่ัวไป บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยเพ่ือขอหนังสือขออนุญาตสัมภาษณ�ผู^ทรงคุณวุฒิ เม่ือได̂รับหนังสือฯ ออกโดย
บัณฑิตวิทยาลัย เรียบร^อยแล^ว นําส�งให^กับผู^ทรงคุณวุฒิพร^อมกําหนดวัน เวลา และสถานท่ี เพ่ือเข̂าไป
สัมภาษณ� 



 

  ๑.๓) สัมภาษณ�ผู^ให^ข̂อมูลสําคัญตามเวลานัด ใช^เวลาสัมภาษณ�ต�อคนไม�เกิน ๖๐ 
นาที โดยใช^วิธีการจดบันทึก ใช^เครื่องบันทึกเสียงในการบันทึกการสนทนา เพ่ือนํามาใช^ถอดความ
สําหรับการวิเคราะห�ข̂อมูล ซ่ึงหลังจากผู^วิจัยได̂สัมภาษณ�เรียบร^อยแล^ว แสดงความขอบคุณ พร^อมกับ
ถ�ายภาพ และมอบของท่ีระลึกให^กับผู^ถูกสัมภาษณ� และระยะเวลาการสัมภาษณ� ๙ วัน (วันท่ี ๒๒ 
กุมภาพันธ� ๒๕๖๔ และวันท่ี ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๘, ๑๗, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔) 
  ๑.๔) สรุปผลจากการสัมภาษณ�ให^สอดคล^องกับวัตถุประสงค�การวิจัยและนํา
เสนอแนะข̂อมูลเป�นองค�ความรู^จากการวิจัย  
  ๒) การสนทนากลุ�ม  (Focus Group Discussion) เป�นการระดมความคิดเห็นและการ
อภิปรายในเรื่องท่ีผู^วิจัยกําลังศึกษา เป�นวิธีการเสริมในการเก็บรวบรวมข̂อมูลวิจัย ซ่ึงผู^เข̂าร�วมสนทนา
ควรมีพ้ืนฐานประสบการณ�ท่ีใกล^เคียงหรือคล^ายคลึงกัน มีรายละเอียดดังนี้ 
  ๒.๑) ผู^วิจัยได̂ขอคําปรึกษาประธานกรรมการควบคุมเล�มดุษฎีนิพนธ� เพ่ือคัดเลือก
ผู^ทรงคุณวุฒิแบบเจาะจง (Purposive Selection) ซ่ึงเป�นบุคคลท่ีมีความรอบรู^ และเชี่ยวชาญใน
งานวิจัยรวมท้ังให^ข̂อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือให^งานวิจัยมีความสมบูรณ�ยิ่งข้ึน จํานวน ๙ รูปหรือคน 
โดยรายชื่อผู^ทรงคุณวุฒิท่ีร�วมสนทนากลุ�มเฉพาะมีดังต�อไปนี้ 
 
ลําดับท่ี รายช่ือผู4ทรงคุณวุฒิ ตําแหน�ง 

๑. รองศาสตราจารย� ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดี และผู^อํานวยการหลักสูตร
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า  ภ า ค วิ ช า รั ฐ ศ า ส ต ร� 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒. รองศาสตราจารย� ดร.เกียรติศักด์ิ  
สุขเหลือง 

รองคณบดีฝ�ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร� 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓. ศาสตราจารย� ดร.บุญทัน ดอกไธสง อาจารย�ประจํ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔. ผู^ช�วยศาสตราจารย� ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน^าภาควิชารัฐศาสตร�  
คณะสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

๕. ผู^ช�วยศาสตราจารย� ดร.สุริยา รักษาเมือง อาจารย�ประจํ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๖. อาจารย� ดร.สมบัติ นามบุรี อาจารย�ประจํ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ลําดับท่ี รายช่ือผู4ทรงคุณวุฒิ ตําแหน�ง 
๗ พล.ต.ต. หญิงวนิดา หาญบุญเศรษฐ ผู^บังคับการประจํากองบัญชาการตํารวจ

ปราบปรามยาเสพติด 
๘ พ.ต.อ. สมพล ใจดี หั ว ห น^ า สํ า นั ก ง าน  ร อ งผู^ บั ญ ช า ก า ร 

สํานักงานตํารวจแห�งชาติ 
๙ พ.ต.อ. ศาสตรา อ�อนรัศมี ผู^ กํ า กั บ ก า ร  ส ถ า นี ตํ า ร ว จ น ค ร บ า ล  

บางกอกน^อย 



 

    ๒.๒) ยื่นคําร^อง บฑ. ๖.๒ แบบคําร^องท่ัวไป บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ขอหนังสือเชิญผู^ทรงคุณวุฒิเข̂าร�วมสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) เม่ือได̂รับหนังสือฯ ออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย เรียบร^อยแล^ว นําส�งให^กับผู^ทรงคุณวุฒิ
พร^อมกําหนดวัน เวลา และสถานท่ี เพ่ือเข̂าร�วมสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
    ๒.๓) เข̂าร�วมสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ใช^เวลานําเสนอ
ผลงานวิจัย ไม�เกิน ๑๕ นาที ซ่ึงรายละเอียดในการนําเสนอข̂อมูล ประกอบด̂วย ๑. ความเป�นมาและ
ความสําคัญของปfญหา ๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย ๓. ระเบียบวิธีการวิจัย ๔. กรอบแนวคิดในการ
วิจัย ๕. สรุปผลการวิจัย ๖. องค�ความรู^จากการวิจัย และ ๗. แบบประเมินการสนทนากลุ�มตามวัตถุ
เพ่ือประเมินความเหมาะสมขององค�ความรู^จากการวิจัย เรื่อง “พุทธนวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ” ใช^เครื่องบันทึกเสียง ในการบันทึกการสนทนา 
เพ่ือนํามาใช^ถอดความสําหรับการวิเคราะห�ข̂อมูล หลังจากผู^วิจัยได̂เข̂าร�วมสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus 
Group Discussion) เรียบร^อยแล^ว แสดงความขอบคุณ พร^อมกับถ�ายภาพ และมอบของท่ีระลึก
ให^กับผู^ทรงคุณวุฒิ (วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
เวลา ๑๓.๐๐ น.)  
   ๒.๔) สรุปผลจากการเข̂าร�วมสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus Group Discussion) และ
นําเสนอแนะข̂อมูลเป�นองค�ความรู^ท่ีได̂จากการสังเคราะห�จากการวิจัย  
 ๓.๓.๔ การวิเคราะห�ข4อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ใช^การวิเคราะห�ข̂อมูลโดยการจําแนกชนิดข̂อมูล (Typological 
Analysis) การวิเคราะห�โดยการจําแนกชนิดข̂อมูล คือ การจําแนกข̂อมูลเป�นชนิด (Typologles) คํา
ว�า “Typologles” หมายถึง ข้ันตอนของเหตุการณ�ท่ีเกิดข้ึนอย�างต�อเนื่อง ซ่ึงในกรณีท่ีนักวิจัยทําการ
เก็บรวบรวมข̂อมูลแล^ว นักวิจัยจําเป�นท่ีจะต̂องจัดระบบข̂อมูลโดยอาศัยหลักเกณฑ� ท่ีผู^วิจัยกําหนดข้ึน 
ซ่ึงการจําแนกหรือการจัดกลุ�มข̂อมูลนี้ แบ�งได̂เป�น ๒ ประเภท ได̂แก�๑๔๘  
    ๑) การจําแนกข̂อมูลในระดับจุลภาค การจําแนกข̂อมูลระดับนี้แบ�งเป�น ๒ ประเภท
ย�อย ได̂แก� การวิเคราะห�คําหลัก (Domain Analysis) กับการวิเคราะห�สารระบบ (Taxonomy Analysis) 
การวิเคราะห�คําหลัก หมายถึงการจําแนกจัดกลุ�มคําชุดหนึ่งให^อยู�ภายใต̂คําอีกชุดหนึ่ง ซ่ึงคําดังกล�าวนี้
มีความหมายครอบคลุมคําชุดนั้นๆ หรืออาจกล�าวได̂ว�า การวิเคราะห�คําหลัก เป�นการจัดกลุ�มคําชุด
หนึ่งให^อยู�ร�วมกันโดยอาศัยลักษณะความสัมพันธ�บางอย�างของคําแต�ละคําท่ีนํามาใช^จัดกลุ�ม ท้ังนี้
ลักษณะความสัมพันธ�บางอย�างท่ีว�านี้เป�นความสัมพันธ�เชิงวัฒนธรรมท่ีบุคคลแต�ละสังคมเป�นผู^จัด
จําแนก 
  ๒) การจําแนกข̂อมูลในระดับมหภาค การจําแนกข̂อมูลในระดับมหภาค เป�นการ
จําแนกข̂อมูลตามเหตุการณ� (Event) หรือการวิเคราะห�เหตุการณ�ตามเรื่องราว (Event Analysis) ท่ี
ปรากฏ   

 
 

                                           
 

๑๔๘สุภางค� จันทวานิช, การวิเคราะห�ข4อมูลเชิงคุณภาพ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�จุฬาลงกรณ� 
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน̂า ๗๔. 



 

 
บทท่ี ๔ 

 
ผลการวิเคราะห�ข4อมูล 

 
 ในการศึกษาเรื่อง “พุทธนวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงาน

ตํารวจแห�งชาติ” มีวัตถุประสงค�คือ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปของการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของ
สํานักงานตํารวจแห�งชาติ ๒) เพ่ือศึกษาปfจจัยท่ีส�งผลต�อการสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของ
สํานักงานตํารวจแห�งชาติ และ ๓) เพ่ือนําเสนอรูปแบบพุทธนวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ ผู^วิจัยได̂ทําการรวบรวมข̂อมูลและทําการวิเคราะห�
ข̂อมูลโดยแบ�งออกเป�น ๕ ประเด็นดังนี้    

๔.๑ สภาพท่ัวไปของการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 
๔.๒ ปfจจัยท่ีส�งผลต�อการสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 
๔.๓ รูปแบบพุทธนวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงานตํารวจ

แห�งชาติ 
๔.๔ ผลการสนทนากลุ�มเฉพาะ  
๔.๕ องค�ความรู^ 
 ๔.๕.๑ องค�ความรู^ท่ีได̂จากการวิจัย 
 ๔.๕.๒ องค�ความรู^ท่ีได̂สังเคราะห�จากการวิจัย 
 

๔.๑ สภาพทั่วไปของการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 
 การศึกษาสภาพท่ัวไปของการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ ใน
การศึกษาครั้งนี้แบ�งเป�นหัวข̂อย�อยได̂แก� สภาพท่ัวไปด̂านปfจจัยส�วนบุคคล การประชาสัมพันธ�เชิงรุก 
และข̂อมูลเก่ียวกับการประชาสัมพันธ�เชิงรุกท่ีได̂จากการสัมภาษณ� โดยมีรายละเอียดของการศึกษาแต�
ละประเด็นดังนี้ 
 ๔.๑.๑ ข4อมูลปgจจัยส�วนบุคคล 
  ประกอบด̂วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ชั้นยศ รายได̂ต�อเดือน  
 
ตารางท่ี ๔.๑ จํานวน และร^อยละของข̂อมูลปfจจัยส�วนบุคคล              (n=๒๓๑) 
ลําดับ ปgจจัยส�วนบุคคล จํานวน ร4อยละ 
๑ เพศ   
 ชาย ๘๗ ๓๗.๗ 
 หญิง ๑๔๔ ๖๒.๓ 
 รวม ๒๓๑ ๑๐๐.๐ 
๒ อายุ   
 ๒๐ – ๓๐ ป� ๗๕ ๓๒.๕ 



 

ตารางท่ี ๔.๑ จํานวน และร^อยละของข̂อมูลปfจจัยส�วนบุคคล (ต�อ)        (n=๒๓๑) 
ลําดับ ปgจจัยส�วนบุคคล จํานวน ร4อยละ 
 ๓๑ – ๔๐ ป� ๔๙ ๒๑.๒ 
 ๔๑-๕๐ ป� ๘๙ ๓๘.๕ 
 ๕๑-๖๐ ป� ๑๘ ๗.๘ 
 รวม ๒๓๑ ๑๐๐.๐ 
๓ สถานภาพสมรส   
 โสด ๑๐๖ ๔๕.๙ 
 สมรส ๑๐๑ ๔๓.๗ 
 หย�าร^าง/หม̂าย ๒๔ ๑๐.๔ 
 รวม ๒๓๑ ๑๐๐.๐ 
๔ ระดับการศึกษา   
 ตํ่ากว�าปริญญาตรี ๒๔ ๑๐.๔ 
 ปริญญาตรี ๑๕๖ ๖๗.๕ 
 ปริญญาโท ๔๙ ๒๑.๒ 
 ปริญญาเอก ๒ .๙ 
 รวม ๒๓๑ ๑๐๐.๐ 
๕ ช้ันยศ   
 ชั้นประทวน ๑๑๕ ๔๙.๘ 
 ชั้นสัญญาบัตร ๑๑๖ ๕๐.๒ 
 รวม ๒๓๑ ๑๐๐.๐ 
๖ รายได4เฉล่ียต�อเดือน   
 ตํ่ากว�า ๑๐,๐๐๐ บาท ๑๗ ๗.๔ 
 ๑๐,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ บาท ๖๘ ๒๙.๔ 
 ๒๐,๐๐๑-๓๐,๐๐๐ บาท ๗๙ ๓๔.๒ 
 ๓๐,๐๐๑-๔๐,๐๐๐ บาท ๔๕ ๑๙.๕ 
 ๔๐,๐๐๑ ข้ึนไป ๒๒ ๙.๕ 
 รวม ๒๓๑ ๑๐๐.๐ 

  
 จากตารางท่ี ๔.๑ ผลการวิเคราะห�ข̂อมูลปfจจัยส�วนบุคคลจําแนกตามจํานวน และร^อยละ 
ของผู^ตอบแบบสอบถาม จํานวน ๒๓๑ คน สรุปได̂ดังนี้ 
 ด̂านเพศ พบว�า ส�วนใหญ�เป�นเพศหญิง จํานวน ๑๔๔ คน คิดเป�นร^อยละ ๖๒.๓ และ  
เพศชาย จํานวน ๘๗ คน คิดเป�นร^อยละ ๓๗.๗ ตามลําดับ    
 ด̂านอายุ พบว�า อันดับแรกมีอายุอยู�ระหว�าง ๔๑-๕๐ ป� จํานวน ๘๙ คน คิดเป�นร^อยละ 
๓๘.๕ รองลงมามีอายุระหว�าง ๒๐–๓๐ ป� จํานวน ๗๕ คน คิดเป�นร^อยละ ๓๒.๕ มีอายุระหว�าง ๓๑–



 

๔๐ ป� จํานวน ๔๙ คน คิดเป�นร^อยละ ๒๑.๒ และมีอายุ ๕๑-๖๐ ป� จํานวน ๑๘ คน คิดเป�นร^อยละ 
๗.๘ ตามลําดับ 
 ด̂านสถานภาพสมรส พบว�า อันดับแรกมีสถานภาพโสด จํานวน ๑๐๖ คน คิดเป�นร^อยละ 
๔๕.๙ รองลงมามีสถานภาพสมรส จํานวน ๑๐๑ คน คิดเป�นร^อยละ ๔๓.๗ และหย�าร^าง/หม̂าย 
จํานวน ๒๔ คน คิดเป�นร^อยละ ๑๐.๔ ตามลําดับ  
 ด̂านระดับการศึกษา พบว�า ส�วนใหญ�จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๕๖ คน  
คิดเป�นร^อยละ ๖๗.๕ รองลงมาคือปริญญาโท จํานวน ๔๙ คน คิดเป�นร^อยละ ๒๑.๒ ตํ่ากว�าปริญญา
ตรี จํานวน ๒๔ คน คิดเป�นร^อยละ ๑๐.๔ และปริญญาเอก จํานวน ๒ คน คิดเป�นร^อยละ ๐.๙ 
ตามลําดับ   
 ด̂านชั้นยศ พบว�า ส�วนใหญ�เป�นนายตํารวจชั้นสัญญาบัตร จํานวน ๑๑๖ คน คิดเป�นร^อย
ละ ๕๐.๒ และชั้นประทวน จํานวน ๑๑๕ คน คิดเป�นร^อยละ ๔๙.๘ ตามลําดับ  
 ด̂านรายได̂เฉลี่ยต�อเดือน พบว�า อันดับแรกมีรายได̂อยู�ระหว�าง ๒๐,๐๐๑-๓๐,๐๐๐ บาท 
จํานวน ๗๙ คน คิดเป�นร^อยละ ๓๔.๒ รองลงมามีรายได̂อยู�ระหว�าง ๑๐,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ บาท จํานวน 
๖๘ คน คิดเป�นร^อยละ ๒๙.๔ มีรายได̂ระหว�าง ๓๐,๐๐๑-๔๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๔๕ คน คิดเป�นร^อย
ละ ๑๙.๕ มีรายได̂ ๔๐,๐๐๑ ข้ึนไป จํานวน ๒๒ คน คิดเป�นร^อยละ ๙.๕ และมีรายได̂ตํ่ากว�า 
๑๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑๗ คน คิดเป�นร^อยละ ๗.๔ ตามลําดับ   
 
 ๔.๑.๒ การประชาสัมพันธ�เชิงรุก  
 ในการศึกษาเก่ียวกับการประชาสัมพันธ�เชิงรุกครั้งนี้ ผู^วิจัยทําการวิเคราะห�องค�ประกอบ
เชิงสํารวจของตัวแปรการประชาสัมพันธ�เชิงรุก (Explore Factor Analysis: EFA) ใหม� เพ่ือใช^ในการ
ตรวจสอบข̂อมูลท่ีมีอยู�นั้นว�าสามารถสร^างองค�ประกอบใหม�ท่ีได̂จากการศึกษาหรือไม�ดังตารางท่ี ๔.๖ 
 
ตารางท่ี ๔.๒ การวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงสํารวจของตัวแปรการประชาสัมพันธ�เชิงรุก (Explore 

Factor Analysis: EFA)                      Component Matrixa 
                                                                         Component 1 

Pro_PR4 (การทําตลาดเพ่ือสังคม) .899 
Pro_PR5 (การใช^ความคิดสร^างสรรค�) .898 
Pro_PR6 (การตลาดสมัยใหม�) .887 
Pro_PR3 (การประชาสัมพันธ�ท่ีสะท̂อนความเป�นจริง) .882 
Pro_PR9 (ยึดหลักความเป�นสากล) .873 
Pro_PR1 (การสร^างความแตกต�างในองค�กร) .871 
Pro_PR2 (การผสมผสานแนวคิดการสื่อสาร) .870 
Pro_PR10 (ถูกต̂องท้ังด̂านกฎหมายและจริยธรรม) .865 
Pro_PR8 (การมีฐานข̂อมูลท่ีทันสมัย) .865 
Pro_PR7(การใช^เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม�) .863 
Extraction Method : Principal Component Analysis. a. 1 components extracted. 



 

 จากตารางท่ี ๔.๒ เป�นค�าน้ําหนักองค�ประกอบเรียงลําดับตัวแปรตามค�าน้ําหนักจากมาก
ไปหาน^อย (sorted by size) การหมุนแกนองค�ประกอบจะเป�นข้ันตอนของการให^ตัวแปรหนึ่งๆ 
ชัดเจนยิ่งข้ึนในการจัดองค�ประกอบ ท้ังนี้เพราะบางกรณีค�าน้ําหนักองค�ประกอบ (factor loading) มี
ค�าใกล^เคียงกัน หรือมีความไม�ชัดเจนในการจัดเข̂าองค�ประกอบ ดังนั้นจึงจําเป�นต̂องหมุนแกน
องค�ประกอบ (factor rotation) เพ่ือทําให^ค�าของน้ําหนักองค�ประกอบ (factor loading) ของตัวแปร
บางค�ามีค�ามากข้ึนหรือลดลง จนกระท่ังทําให^ทราบว�าตัวแปรนั้นควรจะอยู�ในองค�ประกอบใด เม่ือมี
การหมุนแกนองค�ประกอบแล^วให^สังเกตในตาราง rotated component matrix ซ่ึงเป�นตารางแสดง
ค�าน้ํ าหนักองค�ประกอบหลังการหมุนแกนองค�ประกอบ๑๔๙ และจากตารางตัวแปร “การ
ประชาสัมพันธ�เชิงรุก” ดังกล�าวนั้นผู^วิจัยได̂นําองค�ประกอบใหม�ท้ัง ๔ องค�ประกอบมาต้ังชื่อใหม�ดังนี้ 
๑) การใช^ความคิดสร^างสรรค�เพ่ือสังคม ๒) การตลาดสมัยใหม�ท่ีสะท̂อนความเป�นจริง ๓) ยึดหลัก
สากลและสร^างความแตกต�าง ๔) มีฐานข̂อมูลเทคโนโลยีท่ีทันสมัยภายใต̂จริยธรรม และนําเสนอ
ผลการวิจัยดังตารางท่ี ๔.๗-๔.๘  
  

ตารางท่ี ๔.๓ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข̂อมูลเก่ียวกับการประชาสัมพันธ�เชิงรุกใน
ภาพรวม            (n=๒๓๑) 

ข4อ การประชาสัมพันธ�เชิงรุก Χ  S.D. แปลผล 
๑ การใช^ความคิดสร^างสรรค�เพ่ือสังคม ๓.๔๙ .๗๐๙ มาก 
๒ การตลาดสมัยใหม�ท่ีสะท̂อนความเป�นจริง ๓.๕๓ .๗๑๒ มาก 
๓ ยึดหลักสากลและสร^างความแตกต�าง ๓.๕๓ .๖๙๑ มาก 
๔ มีฐานข̂อมูลเทคโนโลยีท่ีทันสมัยภายใต̂จริยธรรม  ๓.๕๘ .๗๒๒ มาก 
 ภาพรวมการประชาสัมพันธ�เชิงรุก ๓.๕๓ .๖๗๒ มาก 

  
 จากตารางท่ี ๔.๓ พบว�า เจ^าหน^าท่ีตํารวจมีความคิดเห็นต�อการประชาสัมพันธ�เชิงรุก โดย

ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๓ ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท�ากับ ๐.๖๗๒ เม่ือ
พิจารณาเป�นรายด̂านพบว�าอยู�ในระดับมากทุกด̂าน โดยเรียงลําดับตามค�าเฉลี่ยได̂แก� มีฐานข̂อมูล
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยภายใต̂จริยธรรม มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๘ รองลงมาคือการตลาดสมัยใหม�ท่ี
สะท̂อนความเป�นจริง มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๓ ยึดหลักสากลและสร^างความแตกต�าง มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 
๓.๕๓ และการใช^ความคิดสร^างสรรค�เพ่ือสังคม มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๙ ตามลําดับ เม่ือพิจารณาเป�น
รายข̂อของแต�ละด̂านพบผลการศึกษาดังนี้  

 
 
 
 

                                           
๑๔๙สุภมาส อังศุโชติ สมถวิล วิจิตรวรรณา และรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน�, สถิติวิเคราะห�สําหรับการ

วิจัยทางสังคมศาสตร� : เทคนิคการใช4โปรแกรม LISREL, พิมพ�ครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร : เจริญดีมั่นคงการพิมพ�
, ๒๕๕๔), หน̂า ๑๑๑-๑๑๒.  



 

ตารางท่ี ๔.๔ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข̂อมูลเก่ียวกับการประชาสัมพันธ�เชิงรุกจําแนก
เป�นรายข̂อ                       (n=๒๓๑) 

ข4อ ๑. การใช4ความคิดสร4างสรรค�เพ่ือสังคม Χ  S.D. แปลผล 
๑ มีการให^ข̂อมูลข�าวสารท่ีเก่ียวข̂องกับการแก̂ปfญหา

สังคม ๓.๕๓ .๗๗๓ มาก 
๒ มีการนําแนวคิดการตลาดเพ่ือสังคมมาใช^ในการ

ประชาสัมพันธ�เชิงรุก ๓.๔๘ .๘๐๗ มาก 
๓ มีการทํากิจกรรมต�างๆ กับคนในสังคมได̂อย�างตรง

เปuาหมาย ๓.๔๘ .๘๒๘ มาก 
๔ มีการพัฒนากลยุทธ�ด̂านการประชาสัมพันธ�อย�าง

สร^างสรรค�เพ่ือใช^ในการแก̂ไขวิกฤตให^เป�นโอกาส ๓.๔๙ .๘๒๘ มาก 
๕ มีการระดมความคิดจากเวทีการจัดการความรู^ ๓.๔๙ .๘๔๔ มาก 
๖ ให^ทุกคนในองค�กรมีส�วนร�วมในการระดมความคิดเห็น

เพ่ือสร^างสรรค�การประชาสัมพันธ�  ๓.๔๘ .๘๒๓ มาก 
 ภาพรวม  ๓.๔๙ .๗๐๙ มาก 

ข4อ ๒. การตลาดสมัยใหม�ท่ีสะท4อนความเปfนจริง    
๗ มีการใช^มุมมองทางการตลาดเข̂ามาใช^ในการ

ประชาสัมพันธ�เพ่ิมมากข้ึน ๓.๔๗ .๘๗๙ มาก 
๘ มีการกําหนดทิศทางและวัฒนธรรมองค�กรใหม�เพ่ือไปสู�

การแข�งขันในอนาคต ๓.๔๘ .๘๖๙ มาก 
๙ มีการสร^างความพึงพอใจต�อผู^มีส�วนได̂ส�วนเสียกับทุก

คนในองค�กร ๓.๔๗ .๘๓๓ มาก 
๑๐ มีการประชาสัมพันธ�กิจกรรมตามความเป�นจริง ไม�ได̂

เพิกเฉยต�อประชาชน ๓.๕๘ .๗๙๓ มาก 
๑๑ มีการเผยแพร�ข̂อมูลให^ประชาชนทราบอย�าง

ตรงไปตรงมา ๓.๕๘ .๘๐๘ มาก 
๑๒ มีการลงทุนเก่ียวกับการดําเนินงานด̂านการ

ประชาสัมพันธ�อย�างต�อเนื่อง  ๓.๕๘ .๘๑๙ มาก 
 ภาพรวม  ๓.๕๓ .๗๑๒ มาก 
 ๓. ยึดหลักสากลและสร4างความแตกต�าง    

๑๓ ให^ความสําคัญกับหลักสากลของข̂อมูลข�าวสารท่ี
เผยแพร�ออกไปตามหลักสากล ๓.๕๙ .๘๑๓ มาก 

๑๔ ข̂อมูลข�าวสารท่ีเผยแพร�ออกไปจะให^ความสําคัญกับ
สิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล^อม ๓.๖๑ .๘๐๔ มาก 

๑๕ ข̂อมูลข�าวสารท่ีเผยแพร�ออกไปจะคํานึงถึงประชาคม
โลกท้ังด̂านศาสนา และการเมือง ๓.๕๕ .๘๐๕ มาก 



 

ตารางท่ี ๔.๔ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข̂อมูลเก่ียวกับการประชาสัมพันธ�เชิงรุกจําแนก
เป�นรายข̂อ (ต�อ)                     (n=๒๓๑) 

ข4อ  Χ  S.D. แปลผล 
๑๖ มีการนําเสนอข̂อมูลในทางบวกท่ีเป�นจุดแข็งหรือข̂อ

ได̂เปรียบขององค�กรต�อประชาชน ๓.๕๖ .๘๓๑ มาก 
๑๗ มีการสร^างกิจกรรมการประชาสัมพันธ�ท่ีมีเอกลักษณ�

และโดดเด�นจนเป�นท่ีจดจํา ๓.๕๕ .๘๒๒ มาก 
๑๘ มีการให^ข̂อมูลเพ่ือสร^างความเข̂าใจอันดีต�อผู^มีส�วนได̂

ส�วนเสีย ๓.๕๐ .๘๑๘ มาก 
๑๙ มีการผสมผสานแนวคิดการสื่อสารการตลาดเพ่ือส�งเสริม

การประชาสัมพันธ�แบบ Promotions Mix ๓.๔๗ .๘๖๔ มาก 
๒๐ มีการผสมผสานแนวคิดการสื่อสารการตลาดเพ่ือ

ส�งเสริมการประชาสัมพันธ�แบบ Marketing Mix ๓.๔๒ .๘๖๕ มาก 
๒๑ มีการบูรณาการสื่อให^เสนอข̂อมูลข�าวสารไปในทิศทาง

เดียวกันได̂อย�างมีประสิทธิภาพ ๓.๕๓ .๘๑๗ มาก 
 ภาพรวม ๓.๕๓ .๖๙๑ มาก 

ข4อ ๔. มีฐานข4อมูลเทคโนโลยีท่ีทันสมัยภายใต4จริยธรรม    
๒๒ ปฏิบัติตามข̂อบังคับของกฎหมายด̂านการ

ประชาสัมพันธ� ๓.๕๖ .๘๒๐ มาก 
๒๓ มีความเท่ียงธรรมและปราศจากความลําเอียง ๓.๕๗ .๘๔๑ มาก 
๒๔ บุคลากรด̂านการประชาสัมพันธ�มีความซ่ือสัตย�สุจริต

ต�อตนเองและวิชาชีพ  ๓.๖๔ .๘๕๓ มาก 
๒๕ มีศูนย�เก็บและบัญชาการข̂อมูลเพ่ือให^องค�กรสามารถ

ดึงข̂อมูลข�าวสารจากแหล�งเดียวกันได̂ ๓.๕๕ .๘๗๓ มาก 
๒๖ มีการสร^างฐานข̂อมูลท่ีสามารถเก็บข̂อมูลไว^ใช^ในการ

จัดการความรู^ครั้งต�อๆ ไป ๓.๕๘ .๘๗๕ มาก 
๒๗ มีการกําหนดทิศทางการบริหารงานการสื่อสารองค�กร

ในวาระต�างๆ ไว^อย�างมีประสิทธิภาพ ๓.๕๗ .๘๖๗ มาก 
๒๘ มีการนําเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม�มาใช^ในองค�กร ๓.๕๘ .๘๑๓ มาก 
๒๙ มีการนําความรู^จากข̂อมูลข�าวสารท่ีได̂รับมาสร^าง

ทางเลือกในการตัดสินใจในการดําเนินงานต�างๆ ๓.๕๘ .๗๘๗ มาก 
๓๐ มีการลดต̂นทุน ลดเวลาในการติดต�อสื่อสารส�งเสริมให^

เกิดการใช^งานทรัพยากรร�วมกัน ๓.๕๕ .๘๒๖ มาก 
 ภาพรวม  ๓.๕๘ .๗๒๒ มาก 
 ภาพรวมการประชาสัมพันธ�เชิงรุก ๓.๕๓ .๖๗๒ มาก 

  



 

  จากตารางท่ี ๔.๔ ผลการวิเคราะห�ข̂อมูลเก่ียวกับการประชาสัมพันธ�เชิงรุกโดยภาพรวมอยู�
ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๓ ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท�ากับ .๖๗๒ เม่ือพิจารณาเป�นรายข̂อ
ของแต�ละด̂านพบผลการศึกษาดังนี้  
 ๑. ด̂านการใช^ความคิดสร^างสรรค�เพ่ือสังคม พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ ๓.๔๙ เม่ือพิจารณาเป�นรายข̂อพบว�ามีค�าเฉลี่ยอยู�ในระดับมากทุกข̂อ และเรียงตามลําดับได̂แก� 
มีการให^ข̂อมูลข�าวสารท่ีเก่ียวข̂องกับการแก̂ปfญหาสังคม มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๓ รองลงมาคือ มีการ
พัฒนากลยุทธ�ด̂านการประชาสัมพันธ�อย�างสร^างสรรค�เพ่ือใช^ในการแก̂ไขวิกฤตให^เป�นโอกาส มี
ค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๙ มีการระดมความคิดจากเวทีการจัดการความรู^ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๙ มีการ
นําแนวคิดการตลาดเพ่ือสังคมมาใช^ในการประชาสัมพันธ�เชิงรุก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๘ มีการทํา
กิจกรรมต�างๆ กับคนในสังคมได̂อย�างตรงเปuาหมาย มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๘ และให^ทุกคนในองค�กรมี
ส�วนร�วมในการระดมความคิดเห็นเพ่ือสร^างสรรค�การประชาสัมพันธ� มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๘ 
ตามลําดับ   
 ๒. ด̂านการตลาดสมัยใหม�ท่ีสะท̂อนความเป�นจริง พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มี
ค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๓ เม่ือพิจารณาเป�นรายข̂อพบว�ามีค�าเฉลี่ยอยู�ในระดับมากทุกข̂อ และเรียง
ตามลําดับได̂แก� มีการประชาสัมพันธ�กิจกรรมตามความเป�นจริง ไม�ได̂เพิกเฉยต�อประชาชน มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ ๓.๕๘ มีการเผยแพร�ข̂อมูลให^ประชาชนทราบอย�างตรงไปตรงมา มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๘ มี
การลงทุนเก่ียวกับการดําเนินงานด̂านการประชาสัมพันธ�อย�างต�อเนื่อง มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๘ มีการ
กําหนดทิศทางและวัฒนธรรมองค�กรใหม�เพ่ือไปสู�การแข�งขันในอนาคต มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๘ มีการ
ใช^มุมมองทางการตลาดเข̂ามาใช^ในการประชาสัมพันธ�เพ่ิมมากข้ึน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๗ และมีการ
สร^างความพึงพอใจต�อผู^มีส�วนได̂ส�วนเสียกับทุกคนในองค�กร มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๗ ตามลําดับ   
 ๓. ด̂านยึดหลักสากลและสร^างความแตกต�าง พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ ๓.๕๓ เม่ือพิจารณาเป�นรายข̂อพบว�ามีค�าเฉลี่ยอยู�ในระดับมากทุกข̂อ และเรียงตามลําดับ
ค�าเฉลี่ย ๕ ข̂อแรกได̂แก� ข̂อมูลข�าวสารท่ีเผยแพร�ออกไปจะให^ความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนและ
สิ่งแวดล^อม มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๑ รองลงมาคือ ให^ความสําคัญกับหลักสากลของข̂อมูลข�าวสารท่ี
เผยแพร�ออกไปตามหลักสากล มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๙ มีการนําเสนอข̂อมูลในทางบวกท่ีเป�นจุดแข็ง
หรือข̂อได̂เปรียบขององค�กรต�อประชาชน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๖ ข̂อมูลข�าวสารท่ีเผยแพร�ออกไปจะ
คํานึงถึงประชาคมโลกท้ังด̂านศาสนา และการเมือง มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๕ และมีการสร^างกิจกรรม
การประชาสัมพันธ�ท่ีมีเอกลักษณ�และโดดเด�นจนเป�นท่ีจดจํา มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๕ ตามลําดับ    
 ๔. ด̂านมีฐานข̂อมูลเทคโนโลยีท่ีทันสมัยภายใต̂จริยธรรม พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก 
มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๘ เม่ือพิจารณาเป�นรายข̂อพบว�ามีค�าเฉลี่ยอยู�ในระดับมากทุกข̂อ และเรียง
ตามลําดับค�าเฉลี่ย ๕ ข̂อแรกได̂แก� บุคลากรด̂านการประชาสัมพันธ�มีความซ่ือสัตย�สุจริตต�อตนเอง
และวิชาชีพ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๔ รองลงมาคือ มีการสร^างฐานข̂อมูลท่ีสามารถเก็บข̂อมูลไว^ใช^ใน
การจัดการความรู^ครั้งต�อๆ ไป มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๘ มีการนําเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม�มาใช^ใน
องค�กร มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๘ การนําความรู^จากข̂อมูลข�าวสารท่ีได̂รับมาสร^างทางเลือกในการ
ตัดสินใจในการดําเนินงานต�างๆ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๘ และมีความเท่ียงธรรมและปราศจากความ
ลําเอียง มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๗ ตามลําดับ    
 



 

  ๔.๑.๓ ข4อมูลเก่ียวกับการประชาสัมพันธ�เชิงรุกท่ีได4จากการสัมภาษณ� 
ประเด็นสัมภาษณ� “การประชาสัมพันธ�เชิงรุก” ของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ เพ่ือให^เป�น

ท่ียอมรับและเกิดประสิทธิภาพ ผลการจากการสัมภาษณ�ผู^ให^ข̂อมูลสําคัญท้ัง ๑๗ รูปหรือคน พบผล
ดังนี้  

๑) มีความชัดเจน โปร�งใส สามารถทําให^ผู^รับสารม่ันใจว�าจะเป�นความจริงตามท่ีชี้แจง 
การใช^เทคโนโลยีเข̂ามาช�วยในการประชาสัมพันธ� นอกจากนั้นพิจารณาถึงกลุ�มเปuาหมายท่ีจะ
ประชาสัมพันธ�ว�าตรงตามท่ีกําหนดไว^หรือไม� ถ̂าเปuาหมายไม�ตรงก็ไม�เกิดประโยชน� และควรทําให^เห็น
ถึงความแตกต�างระหว�างการประชาสัมพันธ�แบบเดิม กับความพิเศษของการประชาสัมพันธ�เชิงรุกท่ี
ต̂องสะท̂อนให^เห็นว�าการชี้แจงนี้จะมีประโยชน�อย�างไรบ̂าง๑๕๐ 

 ๒) การสื่อสารในทุกรูปแบบท่ีเน^นการสื่อสาร วิธีการทํางาน และผลของการทํางานท่ีเน^น
งานภายใต̂กรอบของประโยชน� ประโยชน�ขององค�กรตํารวจ ประโยชน�ของประชาชนและประโยชน�
ของการพิทักษ�กฎหมายให^เกิดความศักด์ิสิทธิ์มีผลบังคับใช^ โดยไม�เลือกปฏิบัติ จึงจะทําให^เกิดการ
ยอมรับ หรือเกิดศรัทธาในองค�กรตํารวจ ดังนั้นสิ่งท่ีสําคัญและเป�นหัวใจของการสื่อสารองค�กรตํารวจ 
คือการสื่อสารภาพลักษณ�ท่ีควรนําเสนออย�างต�อเนื่องภายใต̂กรอบ จริง ดี มีประโยชน�๑๕๑ 

๓) ให^ข̂อมูลท่ีเป�นจริง มีความชัดเจน หากนําเทคโนโลยีเข̂าช�วยในการประชาสัมพันธ�เชิง
รุกต̂องตรงประเด็น ข̂อแตกต�างระหว�างการประชาสัมพันธ�แบบเดิมกับการประชาสัมพันธ�เชิงรุกท่ีต̂อง
ให^ตรงกลุ�มเปuาหมาย ให^ข̂อมูลท่ีรวดเร็วและข̂อมูลมีประโยชน�๑๕๒ 

๔) ต̂องอาศัยสื่อท่ีเข̂าถึงประชาชนและพยายามรณรงค�ในการเข̂าถึงข�าวสารของตํารวจ
อย�างแท̂จริง ให^ประชาชนมีทัศนคติเชิงบวกท่ีดีต�อตํารวจ โดยเน^นหลักท่ีบริการรวดเร็ว ทันเหตุการณ� 
จริงใจ และมีประโยชน�ท่ีประชาชนสามารถเข̂าถึงได̂๑๕๓ 

๕) ผู^บริหารมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ�เพ่ือให^งาน
ประชาสัมพันธ�สําเร็จลุล�วงตามเปuาหมายขององค�กร ในการประชาสัมพันธ�เชิงรุก ของสํานักงาน
ตํารวจแห�งชาติ ต̂องหาเทคนิคใหม�ๆ ในการช�วยประชาสัมพันธ�ท่ีจะนําไปสู�ความสําเร็จได̂ ซ่ึง        
นักประชาสัมพันธ�ต^องให^ความใส�ใจกับสิ่งต�างๆ ได̂แก� ตัวบุคคลสําคัญท่ีสุด เพราะทุกสถานการณ� โดย
แต�ละคนต̂องมีความเข̂าใจพ้ืนฐานของข�าวสารและการพัฒนาข�าวสารและต̂องมีความต้ังใจจริงท่ีจะ
เป�ดรับฟfงข̂อมูล ต̂องเป�ดใจแบบ ๓๖๐ องศา และต̂องรู^จักไตร�ตรอง วินิจฉัย รู^จักคิด และมองใน
หลายๆ มิติ ท้ังนี้ยังต̂องคํานึงถึงผลกระทบต�อส�วนตัว ส�วนรวมและประชาชนท่ัวไป๑๕๔ 

๖) การประชาสัมพันธ�ท่ัวไป เป�นการประชาสัมพันธ�ท่ีจัดตามนโยบาย เช�นมีการแถลงข�าว
ใช^สื่อท่ัวไป แต�การประชาสัมพันธ�เชิงรุกนั้นต̂องทําล�วงหน^าหรือคาดการณ�แล^ว ประเมินแล^วว�า จะเกิด
เหตุการณ� อะไรชิงทําก�อนท่ีจะมีผลกระทบบางอย�างเกิดข้ึน กิจกรรมท่ีอยู�ภายใต̂กลยุทธ�การ

                                           
 ๑๕๐สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑ วันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๑๕๑สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๒ วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๔. 
 ๑๕๒สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๓ วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๑๕๓สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๔ วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๔. 
 ๑๕๔สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๕ วันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

ประชาสัมพันธ�เชิงรุก อาทิการเป�ดโครงการสื่อสังคมออนไลน�สําหรับเจ^าหน^าท่ีข̂าราชการ การจัด
แถลงข�าว การส�งข�าวแจก การจัดกิจกรรมพิเศษ 

สําหรับกลยุทธ�การประชาสัมพันธ�เชิงรุกนั้น เป�นการประชาสัมพันธ�ท่ีมีวัตถุประสงค�เพ่ือ
แก̂ไขความเข̂าใจผิดระหว�างตํารวจกับประชาชน รวมถึงการปกปuองและชื่อเสียงขององค�กรไม�ให^
เสียหายมากข้ึน พูดง�ายๆ การประชาสัมพันธ�เชิงรับมักใช^ตอนเกิดวิกฤติหรือพบเจอปfญหาแล^ว เพราะ
การเป�น “ผู^ต้ังรับ” ย�อมบาดเจ็บน^อยกว�าอยู�ในสถานะ “ผู^ตอบโต̂” ตัวอย�างกิจกรรมท่ีอยู�ภายใต̂    
กลยุทธ�การประชาสัมพันธ�เชิงรับ อาทิ การจัดการข�าวลือ การแก̂ไขข�าวสารเชิงลบ 

สําหรับการประชาสัมพันธ�เชิงรุกในยุคนี้  หนีไม�พ̂นต̂องรู^ ข̂อมูลให^รวดเร็ว และนํา
เทคโนโลยีมาใช^ให^เร็ว ยิ่งกระแสความนิยมต�อสื่อสังคมออนไลน�ของผู^รับสารยุคใหม�ท่ีเป�นไปอย�าง
แพร�หลายส�งผลไม�น^อยต�อรูปแบบและวิธีการสื่อสารประชาสัมพันธ�ขององค�กรต�างๆ ให^เปลี่ยนแปลง
ไป โดยสื่อสังคมออนไลน�ถูกนํามาใช^เป�นช�องทางในการประชาสัมพันธ�อย�างกว^างขวางไม�ว�าจะเป�น 
เว็บไซต� บล็อก ทวิตเตอร� เฟซบุ�ก และ ยูทูบเบอร� ซ่ึงนักประชาสัมพันธ�ควรจะต̂องวิเคราะห�ให^เห็นถึง
ลักษณะเฉพาะในการสื่อสารผ�านช�องทางดังกล�าวของผู^รับสารแล^ววางแผนกําหนดกลยุทธ�การ
ประชาสัมพันธ�ให^สอดคล^องกับความสนใจ ความต̂องการและพฤติกรรมการสื่อสารของผู^รับสาร๑๕๕ 

๗) สําหรับการประชาสัมพันธ�เชิงรุกนั้น ทางสํานักงานตํารวจแห�งชาติ ได̂จัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ� และมีการวางแผนคาดการณ� ล�วงหน^าอย�างต�อเนื่องเป�นระยะ ตามนโยบายมาตรการ
ปuองกันภัยอาชญากรรม และทรัพย�สินของประชาชน เช�น มีการประชาสัมพันธ�เตือน เรื่องการใช^รถใช^
ถนน ตามเทศกาลต�างๆ ช�วงเทศกาลสงกรานต� มีโครงการ “ฝากบ̂านกับตํารวจ” “เมาไม�ขับ” เป�นต̂น 
นอกจากนั้นในการประชาสัมพันธ�เชิงรุกนั้น ต̂องเร�งสื่อสารประชาสัมพันธ� ให^ประชาชนเข̂าใจและ
ยอมรับมากข้ึน สืบเนื่องการทํางานของตํารวจนั้นอาจจะไม�ค�อยประชาสัมพันธ� เนื่องจากข�าวมีพลวัตร
ของข�าวตลอดเวลา จึงต̂องทํางานร�วมกับทุกฝ�าย ยิ่งเป�นสื่อด̂วยแล^วต̂องรวมพลังเพ่ือปรับบทบาท 
หน^าท่ี จัดกิจกรรมให^มากข้ึน เดินไปในทิศทางเดียวกัน ยึดเปuาหมายเดียวกันทําให^ประชาชนยอมรับ 
และใช^สื่อได̂เกิดประโยชน�สูงสุด๑๕๖ 

๘) การประชาสัมพันธ�เดิมนั้น วิธีการและการให^ข̂อมูลท่ัวไป ไม�เฉพาะเจาะจง ไม�ได̂เลือก
ช�วงเวลา แต�เชิงรุกนั้นเป�นการให^ข̂อมูลเฉพาะเจาะจง เนื้อหา วิธีการ ให^ตรงกลุ�มเปuาหมาย การให^
ข̂อมูลเพ่ือให^งานประชาสัมพันธ�สําเร็จลุล�วงตามเปuาหมายขององค�กร ข̂อคิดเห็นการประชาสัมพันธ� 
เชิงรุก เป�นการดําเนินงานท่ีให^ตรงกลุ�มเปuาหมายและทันเวลา หรือเลือกช�วงเวลาด̂วยวิธีการ เช�น  
การปuองกันพ้ืนท่ีเสี่ยงของประชาชน กรณีกลุ�มชุมนุม ไม�ว�าจะก่ีสมัย ไม�ว�าจะเป�นรูปแบบไหน ยิ่ง
ช�วงเวลา ต�างกัน ต̂องเร�งประชาสัมพันธ�เพ่ือลดความเข̂าใจผิดระหว�างตํารวจกับประชาชน ในการ
ประชาสัมพันธ�เชิงรุกนั้น ใช^วิธีการการแย�งพ้ืนท่ีทางด̂านความคิด การให^มูลข�าวสาร เพ่ือให^มีความ
เข̂าใจการกระทําของภาครัฐท่ีดี๑๕๗ 

๙) ความสําคัญของงานตํารวจ ท่ีเก่ียวกับงานทางด̂านประชาสัมพันธ� หรือยังไม�เข̂าใจด̂วย
ซํ้าว�าการประชาสัมพันธ�คืออะไร บางรายถึงข้ันเข̂าใจผิดว�าการประชาสัมพันธ�เป�นเพียงการเผยแพร�

                                           
 ๑๕๕สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๖ วันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๑๕๖สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๗ วันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๑๕๗สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๘ วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

ข̂อมูลข�าวสารเท�านั้น พอมีหน^าท่ีด̂านประชาสัมพันธ�ก็จะวางแผนแต�เรื่องของการเผยแพร�ข̂อมูล
ข�าวสาร หรือคอยทําหน^าท่ีเผยแพร�ข�าวสารท่ีเก่ียวกับหน�วยงานตามคําสั่งของผู^บังคับบัญชา ซ่ึงเป�น
เพียงเครื่องมือหนึ่งของการประชาสัมพันธ� เพราะแท̂ท่ีจริงแล^วการประชาสัมพันธ�เป�น “การบริหาร
จัดการภาพลักษณ�และชื่อเสียง" ซ่ึงมีท้ังการเผยแพร�ข̂อมูลข�าวสาร รวมถึงการทํากิจกรรมอ่ืนๆ อาทิ 
การบริการของเจ^าหน^าท่ี การดูแลอาคารสถานท่ี การจัดกิจกรรมต�างๆ งานประชาสัมพันธ�ของตํารวจ
เม่ือรับนโยบายมาบริหาร โดยใช^สื่อประชาสัมพันธ�ให^มากข้ึน ถือเป�นส�วนหนึ่งของการปuองกัน
ปราบปราม ลดอาชญากรรม เพราะนอกจากจะเผยแพร�ผลงานการจับกุมคดีต�างๆ แล^ว ยังต̂องมีการ
ให^ข̂อมูลแจ^งเตือนภัยประชาชนให^ระมัดระวังเก่ียวกับมิจฉาชีพรูปแบบต�างๆ ตลอดจนจัดกิจกรรมให^
ประชาชนมีส�วนร�วม ทําความเข̂าใจเพ่ือลดการกระทบกระท่ังระหว�างตํารวจกับประชาชน เปลี่ยนจาก
ความหวาดระแวงมาเป�นความร�วมมือ แจ^งเบาะแส๑๕๘ 

๑๐) เป�นการบริหารประชาสัมพันธ� ท่ีกําหนดนโยบาย มีการวางแผนกลยุทธ� ระยะสั้น
และระยะยาว เพ่ือให^งานประชาสัมพันธ�สําเร็จลุล�วงตามเปuาหมายขององค�กร ในการประชาสัมพันธ�
เชิงรุกของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ ในบริบทของสังคมออนไลน�ต̂องหาเครื่องมือหรือ เทคนิคท่ี
ทันสมัย ประชาชนเข̂าถึงได̂ง�าย สนองตอบอย�างรวดเร็ว ในการช�วยประชาสัมพันธ�ท่ีจะนําไปสู�
ความสําเร็จได̂๑๕๙ 

๑๑) มิติของสํานักงานตํารวจ สร^างความแตกต�างของประชาสัมพันธ� ในปfจจุบัน จะต̂องดู
เรื่องของปfญหาและหาแนวทางแก̂ไขปfญหาสําหรับเชิงรุกคือ กลยุทธ� คือการเอาชนะปfญหาอะไร และ
หาแนวทางแก̂ไขให^เร็วท่ีสุด การสื่อสารประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ นั้น
เนื่องจากมีงบประมาณท่ีจํากัดกับประชาชนท้ังประเทศ จะต̂องวางแผนทําให^ประชาชนมีความสมดุล 
และเกิดอาชญากรรมให^น^อยลง เห็นว�าเราจะใช^เครื่องมือสื่อสารท่ีจะแจ^งเหตุ บอกให^เตรียมการ 
ระมัดระวัง ก�อนเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุการณ� จะต̂องทําอะไร จะต̂องรู^เรื่องของ ความยุติธรรม ช�าง
สังเกตอย�างไร มองปfจจัยท่ีก�อให^เกิดเช�น มองกฎของสามเหลี่ยมมี อาชญากรรม เหยื่อ โอกาส การ
รับรู^ท้ัง ๓ มิติ ให^ชัดเจนตรงประเด็น การทําหน^าท่ี PR ต̂องสื่อด̂วยความเป�นจริง๑๖๐ 

๑๒) ในงานประชาสัมพันธ�เป�นการสร^างการรับรู^ เน^นการแถลงข�าวซ่ึงตํารวจสามารถทํา
หรือปuองกัน ในเชิงการประชาสัมพันธ�เชิงรุกเพราะตํารวจสามารถรู^ข̂อมูล คาดการณ�ได̂ เช�น ได̂รู^
ข̂อมูลบางคดี เช�น กรณีลักทรัพย�เพ่ือปuองกันก็จะช�วยประชาสัมพันธ�เชิงรุก ในมิติของสํานักงานตํารวจ 
เพ่ือเป�นการปuองกัน วิเคราะห�หาสาเหตุ วิเคราะห�ว�าจะใช^สื่อประเภทอะไร เลือกกลุ�มเปuาหมาย หา
แนวทางใหม�ๆ ตอนนี้ทําคลิปการลักขโมยมอเตอร�ไซด� จะต̂องดูเรื่องการใช^สื่อ การนําเสนอปfญหาและ
หาแนวทางแก̂ไขปfญหาให^เร็วท่ีสุด๑๖๑ 

๑๓) สําหรับกลยุทธ�การประชาสัมพันธ�เชิงรุกนั้นในยุคนี้ หนีไม�พ̂นต̂องรู^ข̂อมูลให^รวดเร็ว 
และนําเทคโนโลยีมาใช^ให^เร็ว ยิ่งกระแสความนิยมต�อสื่อสังคมออนไลน�ของผู^รับสารยุคใหม�ท่ีเป�นไป
อย�างแพร�หลายส�งผลไม�น^อยต�อรูปแบบและวิธีการสื่อสารประชาสัมพันธ�ขององค�กรต�างๆ ให^

                                           
 ๑๕๘สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๙ วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๑๕๙สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๐ วันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๑๖๐สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๑ วันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๑๖๑สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๒ วันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

เปลี่ยนแปลงไปต�างกัน ข�าวออกจากสีกากีทําให^ทุกสีรับฟfง เป�นช�องทางในการประชาสัมพันธ�อย�าง
กว^างขวางไม�ว�าจะเป�น เว็บไซต� บล็อก ทวิตเตอร� เฟซบุ�ก และยูทูบเบอร� ข�าววิทยุท่ัวประเทศ หรือ
ช�องทาง Police TV ปรับมาอยู�บน Platfrom Application ต̂องมีท้ังออนไลน� ออฟไลน� เช�น เด่ียวนี้
ประชาชนเข̂าถึง APP คนละครึ่ง เราชนะ ผ�านบนมือถือเป�นรูปแบบสื่อสารท่ีดีทําให^ประชาชนและ
ตํารวจ เข̂าถึงกันอย�างง�าย๑๖๒ 

๑๔) เน^นเปuาหมายเชิงรุกเพ่ือสร^างภาพลักษณ�ในองค�กรให^น�าเชื่อถือ (๑) สร^าง
ความสัมพันธ�อันดีระหว�างองค�กรกับประชาชน (๒) ปuองกันการเข̂าใจผิด (๓) ลดปfญหาความขัดแย^ง 
(๔) โน^มน^าวเปลี่ยนแปลงความคิด (๕) ทําให^เกิดการยอมรับ๑๖๓ 

๑๕) ในความคิดเป�นเรื่องของการวางแผน ต̂องมีกรอบมาตรฐาน การเผยแพร�ข�าวสาร
ประชาสัมพันธ� ประกอบด̂วย (๑) มีการวางแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ� (๒) เน^นความชัดเจนของ
การกําหนดวิธีการต�างๆ (๓) ดําเนินยุทธวิธีตามแผนให^ครบถ̂วน และปfจจุบันโลกดิจิตอลเข̂ามามี
บทบาทเราสามารถดูข�าว ผ�านบนมือถือ และระบบเครือข�ายอินเทอร�เน็ตท่ีเร็วมากจนสามารถดูหนัง 
ฟfงเพลง ชมรายการโทรทัศน�แบบลื่นไหล หรือ streaming ได̂อย�างง�ายดาย ดูท่ีไหนก็ได̂ในห^องนอน 
ในห^องน้ํา ระหว�างนั่งรถ ระหว�างรับประทานอาหาร เราดูมือถือกันได̂ทุกแห�ง ดังนั้นคงจะปฏิเสธไม�ได̂
เลยว�า การประชาสัมพันธ�ของสํานักงานตํารวจแห�งชาติควรเพ่ิมเทคโนโลยีด̂านนี้ เพ่ือตอบสนองความ
รวดเร็วและให^เป�นท่ียอมรับ และเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน๑๖๔ 

๑๖) ในมุมของนักประชาสัมพันธ�จะต̂องเข̂าใจว�าสิ่งสําคัญของการให^ข�าวประชาสัมพันธ� 
หรือการสื่อสาร ท่ีให^ข̂อเท็จจริงอย�างตรงไปตรงมายุติธรรมและเป�ดเผยตรวจสอบได̂ สําหรับการ
ประชาสัมพันธ�เชิงรุก นั้นต̂องทํางานแข�งกับเวลา หาข̂อเท็จจริงในเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนเสนอข�าวให^
รวดเร็วท่ีสุดเพ่ือให^ประชาชนได̂รับรู^ข�าวสารโดยเร็ว ด̂วยสํานักงานตํารวจแห�งชาติ เป�นหน�วยงานท่ีมี
ภารกิจหน^าท่ีท่ีเก่ียวข̂องกับความปลอดภัยท้ังในด̂านทรัพย�สิน และทางกายภาพ รวมไปถึงสวัสดิภาพ
ของประชาชน ดังนั้นจึงต̂องมีกระบวนการสื่อสารท้ังเชิงรุกเชิงรับและเชิงปuองกันตลอดเวลาโดยมี
ข้ันตอนไม�ซับซ̂อนมีระบบแก̂ไขตอบโต̂ต�อเหตุการณ�ท่ีรวดเร็วทันต�อสถานการณ�ลดความเข̂าใจผิด
สื่อสารชัดเจนตรงต�อประเด็นของปfญหาเพ่ือคงไว^ซ่ึงการรักษาภาพลักษณ�ท่ีดีของสํานักงานตํารวจ
แห�งชาติ๑๖๕ 

๑๗) สํานักงานตํารวจแห�งชาติเป�นหน�วยงานท่ีถูกจับจ^องโดยสื่อมวลชนและประชาชน
ท่ัวไปเป�นอย�างมาก เนื่องจากเป�นหน�วยงานท่ีมีภารกิจหน^าท่ีท่ีเก่ียวข̂องกับความเป�นอยู� ความ
ปลอดภัยและสวัสดิภาพของประชาชน จึงหลีกหนีไม�พ̂นท่ีจะถูกวิพากษ�วิจารณ�เป�นประจํา และการจะ
ประชาสัมพันธ�เพ่ือชี้แจงหรือแก̂ความเข̂าใจท่ีไม�ถูกต̂องของประชาชน อย�างเข̂าถึงและครบถ̂วนนั้น 
เป�นสิ่งท่ีทําได̂ยาก สํานักงานตํารวจแห�งชาติจึงควรใช^การประชาสัมพันธ�เชิงรุกเพ่ือสร^างความเข̂าใจ
ของประชาชนให^เห็นถึงภาระหน^าท่ี ขอบเขตการทํางานของตํารวจ เพ่ือเป�นการแจ^งให^ทราบล�วงหน^า
ว�าตํารวจมีข้ันตอนการปฏิบัติงานอย�างไรต�อเหตุการณ�ท่ีเกิดข้ึนในกรณีต�างๆ รวมไปถึงข̂อกฎหมาย

                                           
 ๑๖๒สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๓ วันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๑๖๓สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๔ วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๑๖๔สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๕ วันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๑๖๕สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๖ วันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

และแนวทางปฏิบัติของตํารวจท่ีเ ก่ียวข̂องกับเหตุการณ�ต�างๆ นั้นเป�นอย�างไร โดยเน^นการ
ประชาสัมพันธ�ผ�านสื่อท่ีเข̂าถึงคนท่ัวไปได̂เป�นวงกว^าง มีความรวดเร็ว และกระจายต�อได̂ง�าย เช�น การ
ประชาสัมพันธ�ผ�านสื่อออนไลน�เป�นต̂น โดยควรจะมีหน�วยงานท่ีดูแลด̂านการประชาสัมพันธ�เชิงรุก
โดยตรง เพ่ือให^สามารถทําการประชาสัมพันธ�ได̂ทันทีท่ีต^องการ๑๖๖ 
  สรุป การประชาสัมพันธ�เชิงรุก ได̂แก� มีความชัดเจน โปร�งใส เพ่ือให^ประชาชนเข̂าใจและ
ยอมรับมากข้ึน การใช^เทคโนโลยีเข̂ามาช�วยในการประชาสัมพันธ�ให^ตรงกลุ�มเปuาหมาย การให^บริการ
รวดเร็ว ทันเหตุการณ� จริงใจ และมีประโยชน�ท่ีประชาชนสามารถเข̂าถึงได̂ ปรับบทบาท หน^าท่ี จัด
กิจกรรมให^มากข้ึนและเดินไปในทิศทางเดียวกัน การใช^สื่อสังคมออนไลน�ท่ีเข̂าถึงได̂ง�ายท้ัง เว็บไซต� 
บล็อก ทวิตเตอร� เฟซบุ�ก ยูทูบ ไลน� คลับเฮ̂าส� แอปพลิเคชั่น ฯลฯ และสามารถสรุปเป�นตารางแจก
แจงความถ่ี และแผนภาพได̂ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๕ สรุปประเด็นสําคัญการสัมภาษณ�เชิงลึกด̂านการประชาสัมพันธ�เชิงรุก 

ท่ี สรุปประเด็นสําคัญ ความถ่ี ผู4ให4ข4อมูลสําคัญคนท่ี 
๑ มีความชัดเจน โปร�งใส เพ่ือให^ประชาชนเข̂าใจและ

ยอมรับมากข้ึน 
๔  ๑,๘,๑๐,๑๒  

๒ การใช^เทคโนโลยีเข̂ามาช�วยในการประชาสัมพันธ�ให^
ตรงกลุ�มเปuาหมาย 

๗  ๒,๓,๕,๖,๑๑,๑๓,๑๗  

๓ การให^บริการรวดเร็ว ทันเหตุการณ� จริงใจ และมี
ประโยชน�ท่ีประชาชนสามารถเข̂าถึงได̂ 

๔  ๑,๔,๑๕,๑๖  

๔ ปรับบทบาท หน^าท่ี จัดกิจกรรมให^มากข้ึนและเดินไป
ในทิศทางเดียวกัน 

๓  ๗,๙,๑๔  

๕ การใช^สื่อสังคมออนไลน�ท่ีเข̂าถึงได̂ง�ายท้ัง เว็บไซต� 
บล็อก ทวิตเตอร� เฟซบุ�ก ยูทูบ ไลน� คลับเฮ̂าส� 
แอปพลิเคชั่น ฯลฯ  

๙  ๒,๓,๕,๖,๗,๙,๑๑,๑๓,
๑๗  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 ๑๖๖สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๗ วันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๑ การประชาสัมพันธ�เชิงรุกจากการสัมภาษณ�เชิงลึก 
 

๔.๑.๔ ข4อเสนอแนะเก่ียวกับประชาสัมพันธ�เชิงรุก 
 ๑) ดูหลักการแสดงธรรม ๔ ส คือ สันทัสสนา สมาทปนา สมุตเตชนา สัมปหังสนา 

นํามาประยุกต�ใช^ได̂๑๖๗ 
 ๒) ตรงกลุ�มเปuาหมาย ผู^รับสารเห็นประโยชน�จากการสื่อสาร การสร^างประโยชน�ท่ี

แท̂จริงบนความถูก จริงแท̂ ดี มีประโยชน� และเป�นท่ีชอบใจของคนส�วนใหญ� และนําเสนอตามโอกาส
และกาลท่ีเหมาะสม๑๖๘ 

 ๓) ข̂อคิดเห็นเพ่ิมเติมการสื่อสารนั้น มีท้ัง ๑) วัจนภาษา ใช^ภาษาถ̂อยคํา คําพูดหรือ
ตัวอักษรท่ีกําหนดใช^ร�วมกันในสังคมและทําสังคมให^เป�นประโยชน�สร^างความรัก ความเข̂าใจ และช�วย
แก̂ปfญหาต�างๆ ในสังคมมนุษย�ได̂มากมายหากมนุษย�รู^จักเลือกใช^ให^เหมาะสมกับบุคคล โอกาสและ
สถานการณ� ๒) อวัจนภาษา เป�นการสื่อสารโดยไม�ใช^ถ̂อยคํา ท้ังท่ีเป�นภาษาพูดและภาษาเขียน เป�น
ภาษาท่ีมนุษย�ใช^สื่อสารกัน โดยใช^อากัปกิริยา ท�าทาง น้ําเสียง สายตาหรือ ใช^วัตถุ การใช^สัญญาณ 
และสิ่งแวดล^อมต�างๆ หรือแสดงออกทางด̂านอ่ืนท่ีสามารถรับรู^กันได̂ สามารถแปลความหมายได̂และ
ทําความเข̂าใจต�อกันได̂ หากทําแล^วสามารถสร^างความสงบสุขในสังคมได̂ จะดีต�อท้ังประเทศ๑๖๙  
  ๔) (๑) นโยบายขององค�กรต̂องชัด (๒) มีผู^นําท่ีเข̂มแข็งแข็งในการวางนโยบายในการ
ประชาสัมพันธ� (๓) การทํางานเป�นทีม “รู^หน^าท่ี ทําตามหน^าท่ี ไม�ก̂าวก�ายหน^าท่ีแต�มีนําในบาง
โอกาส” (๔) การประเมิลผลของการประชาสัมพันธ�อยู�เสมอ (๕) สร^างเครือข�ายในทุกมิติ (๖) สร^าง
                                           
 ๑๖๗สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑ วันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๑๖๘สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๒ วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๔. 
 ๑๖๙สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๓ วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 

การ
ประชาสัมพันธ�

เชิงรุก 

๑) มีความชัดเจน โปร�งใส เพ่ือให^ประชาชนเข̂าใจและ
ยอมรับมากข้ึน 
 
๒) การใช^เทคโนโลยีเข̂ามาช�วยในการประชาสัมพันธ�ให^
ตรงกลุ�มเปuาหมาย 
 
๓) การให^บริการรวดเร็ว ทันเหตุการณ� จริงใจ และมี
ประโยชน�ท่ีประชาชนสามารถเข̂าถึงได̂ 
 
๔) ปรับบทบาท หน^าท่ี จัดกิจกรรมให^มากข้ึนและเดินไป
ในทิศทางเดียวกัน 
 
๕) การใช^สื่อสังคมออนไลน�ท่ีเข̂าถึงได̂ง�ายท้ัง เว็บไซต� 
บล็อก ทวิตเตอร� เฟซบุ�ก ยูทูบ ไลน� คลับเฮ̂าส� 
แอปพลิเคชั่น ฯลฯ 



 

ทัศนคติท่ีดีแก�บุคลากรในองค�กร เช�น การยกย�องชมเชยในบางโอกาส เป�นต̂น (๗) นําหลักทาง
พระพุทธศาสนามาบูรณาการ เช�น การสมาทานศีล ๕, การนั่งสมาธิ,การสวดมนต�ก�อนเข̂าทํางาน, 
การใส�ชุดขาวท่ีแสดงถึงความเป�นชาวพุทธในบางโอกาส เป�นต̂น๑๗๐ 
  ๕) ข̂อเสนอแนะเก่ียวกับการประชาสัมพันธ� โดยต̂องใช^กลยุทธ�ทุกอย�างเพ่ือผลด̂าน
การประชาสัมพันธ�ท่ีดีด̂าน Service Mind๑๗๑ 
  ๖) ข̂อเสนอแนะเก่ียวกับการประชาสัมพันธ� โดยต̂องใช^กลยุทธ�ทุกอย�างเพ่ือผลด̂าน
การประชาสัมพันธ�ท่ีดี ด̂านการปฏิบัติงานของตํารวจเชิงรุกต̂องทําให^เป�นหลักประกันท้ังด̂านความ
ปลอดภัยและความยุติธรรมโดยยืดประชาชนเป�นศูนย�กลาง๑๗๒ 
  ๗) การนําเครื่องมือและช�องทางการสื่อสาร ออนไลน� และออฟไลน� ท่ีหลากหลาย
และทันสมัย จะทําให^เข̂าถึงประชาชนได̂อย�างใกล^ชิดและเกิดความศรัทธา น�าเชื่อถือ๑๗๓ 
  ๘) ในมุมของตํารวจถือว�าเป�นนักประชาสัมพันธ�เหมือนกัน หลักในการเป�นนัก
ประชาสัมพันธ�ท่ีดีควรมีทักษะในการเขียน การพูดและเล�าเรื่องมีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม 
คุณธรรม๑๗๔ 

 ๙) ข̂อเสนอแนะของงานประชาสัมพันธ�เชิงรุก หัวใจเลยต̂องมีการวางแผนอย�าง
ต�อเนื่อง เตรียมสื่อเป�นแบบแพคเก็จ สามารถส�งต�อได̂ทุกสื่อ ทุกช�องทาง สะดวกท้ังผู^ส�งข�าวสาร ผู^รับ
ข�าวสาร๑๗๕ 

 ๑๐) ข̂อเสนอแนะเพ่ิมเติมให^องค�กรมีการเคารพในกฎระเบียบท่ีควบคุมองค�กร 
ข̂อตกลงระหว�างองค�กรกับผู^ท่ีทํางานต̂องมีความชัดเจน๑๗๖ 

 ๑๑) ในการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของทางสํานักงานตํารวจแห�งชาติ มุ�งม่ังแน�วแน�ท่ีจะ
พัฒนาอย�างต�อเนื่อง ไม�ย�อท̂อ ร�วมมือกันทุกหน�วยเพ่ือทันกระแสความเปลี่ยนแปลง ยิ่งในยุคของโลก
โซเชียล ต̂องสร^างสังคมท่ีดีต�อไป๑๗๗  

 ๑๒) องค�กรต̂องต่ืนตัวตลอดเวลา เข̂าใจ รับรู^ โดยใช^หลักธรรมอริยสัจ ๔ ครอบคลุม
การทํางานการเจริญสติ การทําวิปfสสนากรรมฐาน๑๗๘ 

 ๑๓) ค̂นหาถึงจุดดีและจุดบกพร�องหรือจุดอ�อนขององค�กรวิเคราะห�เพ่ือหาแนวทาง
และการวางแผนการดําเนินงานต�อไป สร^าง content หรือ หัวข̂อท่ีเป�นเชิงรุก ได̂รับความร�วมมือ 
ระหว�างเจ^าหน^าท่ีและประชาชน ชวนให^จดจําได̂ง�ายและได̂รับความร�วมมือ๑๗๙ 

                                           
 ๑๗๐สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๔ วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๔. 
 ๑๗๑สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๕ วันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๑๗๒สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๖ วันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๑๗๓สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๗ วันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๑๗๔สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๘ วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๑๗๕สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๙ วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๑๗๖สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๐ วันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๑๗๗สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๒ วันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๑๗๘สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๓ วันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๑๗๙สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๔ วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

 ๑๔) ผู^ปฏิบัติงานด̂านสื่อสารและการประชาสัมพันธ� มีความจําเป�นอย�างยิ่งท่ีจะต̂อง
ปรับตัว ปรับวิธี คิด เปลี่ยนวิธี ทํา เพ่ือให^งานประชาสัมพันธ� เข̂าถึงกลุ�มเปuาหมายได̂อย�างมี
ประสิทธิผล๑๘๐ 
 สรุป การประชาสัมพันธ�เชิงรุก ท่ีได̂สังเคราะห�จากการศึกษาท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ
สรุปได̂ ๔ ด̂านประกอบด̂วย 
 ๑) ด̂านการใช^ความคิดสร^างสรรค�เพ่ือสังคม ได̂แก� มีการให^ข̂อมูลข�าวสารท่ีเก่ียวข̂อง
กับการแก̂ปfญหาสังคม มีการพัฒนากลยุทธ�ด^านการประชาสัมพันธ�อย�างสร^างสรรค�เพ่ือใช^ในการแก̂ไข
วิกฤตให^เป�นโอกาส มีการระดมความคิดจากเวทีการจัดการความรู^ มีการนําแนวคิดการตลาดเพ่ือ
สังคมมาใช^ในการประชาสัมพันธ�เชิงรุก มีการทํากิจกรรมต�างๆ กับคนในสังคมได̂อย�างตรงเปuาหมาย 
ให^ทุกคนในองค�กรมีส�วนร�วมในการระดมความคิดเห็นเพ่ือสร^างสรรค�การประชาสัมพันธ� 
  ๒) ด̂านการตลาดสมัยใหม�ท่ีสะท̂อนความเป�นจริง ได̂แก� มีการประชาสัมพันธ�กิจกรรม
ตามความเป�นจริง ไม�ได̂เพิกเฉยต�อประชาชน มีการเผยแพร�ข̂อมูลให^ประชาชนทราบอย�าง
ตรงไปตรงมา มีการลงทุนเก่ียวกับการดําเนินงานด̂านการประชาสัมพันธ�อย�างต�อเนื่อง มีการกําหนด
ทิศทางและวัฒนธรรมองค�กรใหม�เพ่ือไปสู�การแข�งขันในอนาคต มีการใช^มุมมองทางการตลาดเข̂ามาใช^
ในการประชาสัมพันธ�เพ่ิมมากข้ึน มีการสร^างความพึงพอใจต�อผู^มีส�วนได̂ส�วนเสียกับทุกคนในองค�กร 
  ๓) ด̂านยึดหลักสากลและสร^างความแตกต�าง ได̂แก� ข̂อมูลข�าวสารท่ีเผยแพร�ออกไปจะ
ให^ความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล^อม ให^ความสําคัญกับหลักสากลของข̂อมูลข�าวสารท่ี
เผยแพร�ออกไปตามหลักสากล มีการนําเสนอข̂อมูลในทางบวกท่ีเป�นจุดแข็งหรือข̂อได̂เปรียบของ
องค�กรต�อประชาชน ข̂อมูลข�าวสารทีเผยแพร�ออกไปจะคํานึงถึงประชาคมโลกท้ังด̂านศาสนา และ
การเมือง มีการสร^างกิจกรรมการประชาสัมพันธ�ท่ีมีเอกลักษณ�และโดดเด�นจนเป�นท่ีจดจํา 
  ๔) ด̂านมีฐานข̂อมูลเทคโนโลยีท่ีทันสมัยภายใต̂จริยธรรม ได̂แก� บุคลากรด̂านการ
ประชาสัมพันธ�มีความซ่ือสัตย�สุจริตต�อตนเองและวิชาชีพ มีความเท่ียงธรรมและปราศจากความ
ลําเอียง มีการสร^างฐานข̂อมูลท่ีสามารถเก็บข̂อมูลไว^ใช^ในการจัดการความรู^ครั้งต�อๆ ไป มีการนํา
เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม�มาใช^ในองค�กร การนําความรู^จากข̂อมูลข�าวสารท่ีได̂รับมาสร^าง
ทางเลือกในการตัดสินใจในการดําเนินงานต�างๆ การใช^สื่อสังคมออนไลน�ท่ีเข̂าถึงได̂ง�ายท้ัง เว็บไซต� 
บล็อก ทวิตเตอร� เฟซบุ�ก ยูทูบ ไลน� คลับเฮ̂าส� แอปพลิเคชั่น ฯลฯ  
    
๔.๒ ปgจจัยที่ส�งผลต�อการสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงานตํารวจ
แห�งชาติ  
 ผลการศึกษาปfจจัยท่ีส�งผลต�อการสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงาน
ตํารวจแห�งชาติ ในการศึกษาครั้งนี้มี ๒ ปfจจัยได̂แก� พุทธนวัตกรรมการสื่อสาร การบริหารการ
ประชาสัมพันธ� โดยมีรายละเอียดของการศึกษาแต�ละประเด็นดังนี้ 
 
 

                                           
 ๑๘๐สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๕ วันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

 ๔.๒.๑ ข4อมูลเก่ียวกับพุทธนวัตกรรมการส่ือสาร 
 ๑) จากการวิจัยเชิงปริมาณ 
 ในการวิจัยเชิงปริมาณได̂มีการวิเคราะห�ข̂อมูลเก่ียวกับพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร 
ประกอบด̂วย ๑) การบริหารจัดการข̂อมูลอย�างชัดเจนแจ�มแจ^ง (สันทัสสนา) ๒) การเผยแพร�ข̂อมูล
อย�างจูงใจให^เห็นจริงเพ่ือสร^างการรับรู^ (สมาทปนา) ๓) ความแกล^วกล^า กําลังใจในการสร^างเครือข�าย
ความร�วมมือ (สมุตเตชนา) ๔) การรับรู^ เข̂าใจและเห็นคุณประโยชน�เก่ียวกับการสื่อสาร (สัมปหังสนา) 
ดังแสดงในตารางท่ี ๔.๖-๔.๗  
   
ตารางท่ี ๔.๖ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข̂อมูลเก่ียวกับพุทธนวัตกรรมการสื่อสารใน

ภาพรวม             (n=๒๓๑) 
ข4อ พุทธนวัตกรรมการส่ือสาร Χ  S.D. แปลผล 
๑ การบริหารจัดการข̂อมูลอย�างชัดเจนแจ�มแจ^ง 

(สันทัสสนา) ๓.๗๙ .๖๔๒ มาก 
๒ การเผยแพร�ข̂อมูลอย�างจูงใจให^เห็นจริงเพ่ือสร^างการ

รับรู^ (สมาทปนา) ๓.๗๒ .๖๘๕ มาก 
๓ ความแกล^วกล^า กําลังใจในการสร^างเครือข�ายความ

ร�วมมือ (สมุตเตชนา) ๓.๖๓ .๗๕๗ มาก 
๔ การรับรู^ เข̂าใจและเห็นคุณประโยชน�เก่ียวกับการ

สื่อสาร (สัมปหังสนา) ๓.๖๔ .๗๕๒ มาก 
 ภาพรวมพุทธนวัตกรรมการส่ือสาร ๓.๖๙ .๖๓๗ มาก 

  
 จากตารางท่ี ๔.๖ พบว�า เจ^าหน^าท่ีตํารวจมีความคิดเห็นต�อพุทธนวัตกรรมการสื่อสารโดย

ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๙ ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท�ากับ ๐.๖๓๗ เม่ือ
พิจารณาเป�นรายด̂านพบว�าอยู�ในระดับมากทุกด̂าน และเรียงลําดับตามค�าเฉลี่ยได̂แก� การบริหาร
จัดการข̂อมูลอย�างชัดเจนแจ�มแจ^ง (สันทัสสนา) มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๗๙ รองลงมาคือ การเผยแพร�
ข̂อมูลอย�างจูงใจให^เห็นจริงเพ่ือสร^างการรับรู^ (สมาทปนา) มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๗๒ การรับรู^ เข̂าใจและ
เห็นคุณประโยชน�เก่ียวกับการสื่อสาร (สัมปหังสนา) มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๔ และความแกล^วกล^า 
กําลังใจในการสร^างเครือข�ายความร�วมมือ (สมุตเตชนา) มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๓ ตามลําดับ เม่ือ
พิจารณาเป�นรายข̂อของแต�ละด̂านพบผลการศึกษาดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางท่ี ๔.๗ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข̂อมูลพุทธนวัตกรรมการสื่อสารจําแนกเป�นราย
ข̂อ                      (n=๒๓๑) 

ข4อ ๑. การบริหารจัดการข4อมูลอย�างชัดเจน แจ�มแจ4ง 
(สันทัสสนา) 

Χ  S.D. แปลผล 

๑ สํานักงานตํารวจแห�งชาติมีการต้ังคณะกรรมการ
กลั่นกรองและคัดเลือกประเด็นข�าวอย�างละเอียดก�อน
นําเสนอสู�ประชาชน ๓.๗๗ .๗๖๒ มาก 

๒ สํานักงานตํารวจแห�งชาติมีหลักฐานเชิงประจักษ�
สามารถชี้แจงและอธิบายให^ประชาชนเข̂าใจได̂อย�าง
แจ�มแจ^ง  ๓.๗๓ .๗๕๖ มาก 

๓ สํานักงานตํารวจแห�งชาติมีการกําหนดตัวบุคคลท่ีจะให^
ข̂อมูลกับสื่อมวลชนในแต�ละครั้งอย�างชัดเจน ๓.๘๖ .๗๒๓ มาก 

 ภาพรวม  ๓.๗๙ .๖๔๒ มาก 
 ๒. การเผยแพร�ข4อมูลอย�างจูงใจให4เห็นจริงเพ่ือสร4าง

การรับรู4 (สมาทปนา)     
๔ เจ^าหน^าท่ีมีการเผยแพร�ข̂อมูลข�าวสารของสํานักงาน

ตํารวจแห�งชาติผ�านสื่อหลักและสื่อออนไลน� ๓.๗๘ .๗๗๒ มาก 
๕ เจ^าหน^าท่ีของสํานักงานตํารวจแห�งชาติมีการใช^วาจาท่ี

สุภาพ ประชาชนเกิดความประทับใจและยอมรับใน
ข̂อมูลเหล�านั้น ๓.๗๕ .๗๓๘ มาก 

๖ เจ^าหน^าท่ีของสํานักงานตํารวจแห�งชาติมีการเผยแพร�
ข̂อมูลข�าวสารผ�านกิจกรรมท่ีเป�นโครงการ หรือการจัด
นิทรรศการ ๓.๖๓ .๘๑๔ มาก 

 ภาพรวม  ๓.๗๒ .๖๘๕ มาก 
ข4อ ๓. มีความแกล4วกล4า กําลังใจในการสร4างเครือข�าย

ความร�วมมือ (สมุตเตชนา) 
   

๗ เจ^าหน^าท่ีของสํานักงานตํารวจแห�งชาติมีการประสาน
สัมพันธ�ผ�านการสัมมนาเพ่ือสร^างเครือข�ายมวลชน
ประจําภูมิภาค  ๓.๕๘ .๘๐๘ มาก 

๘ เจ^าหน^าท่ีของสํานักงานตํารวจแห�งชาติมีการสร^าง
เครือข�ายความร�วมมือด̂านการสื่อสารกับหน�วยงาน
ต�างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ๓.๖๔ .๘๐๖ มาก 

๙ เจ^าหน^าท่ีของสํานักงานตํารวจแห�งชาติมีความ
แกล^วกล^า เสียสละ และพยายามทํางานด̂าน
การสื่อสารอย�างต�อเนื่อง  

 

๓.๖๘ .๘๖๑ มาก 
 ภาพรวม ๓.๖๓ .๗๕๗ มาก 



 

ตารางท่ี ๔.๗ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข̂อมูลพุทธนวัตกรรมการสื่อสารจําแนกเป�นราย
ข̂อ (ต�อ)                     (n=๒๓๑) 

ข4อ ๔. การรับรู4 เข4าใจและเห็นคณุประโยชน�เก่ียวกับการ
ส่ือสาร (สัมปหังสนา) 

   

๑๐ เจ^าหน^าท่ีสร^างการรับรู^ และความเข̂าใจอันดีเก่ียวกับ
สํานักงานตํารวจแห�งชาติแก�ประชาชน ๓.๖๘ .๘๐๘ มาก 

๑๑ เจ^าหน^าท่ีมีกระบวนการติดตามการทํางานด̂านการ
สื่อสารของสํานักงานตํารวจแห�งชาติอย�างต�อเนื่อง ๓.๖๕ .๘๑๕ มาก 

๑๒ เจ^าหน^าท่ีของสํานักงานตํารวจแห�งชาติมีการนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงเพ่ือให^เกิดการพัฒนาการสื่อสารท่ี
ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ๓.๕๘ .๘๕๕ มาก 

 ภาพรวม  ๓.๖๔ .๗๕๒ มาก 
 ภาพรวมพุทธนวัตกรรมการส่ือสาร ๓.๖๙ .๖๓๗ มาก 

 
 จากตารางท่ี ๔.๗ ผลการวิเคราะห�ข̂อมูลเก่ียวกับพุทธนวัตกรรมการสื่อสารโดยภาพ
รวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๙  ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท�ากับ .๖๓๗ เม่ือพิจารณาเป�น
รายข̂อของแต�ละด̂านพบผลการศึกษาดังนี้  
 ๑. ด̂านการบริหารจัดการข̂อมูลอย�างชัดเจน แจ�มแจ^ง (สันทัสสนา) พบว�า ภาพรวมอยู�ใน
ระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๗๙ เม่ือพิจารณาเป�นรายข̂อพบว�ามีค�าเฉลี่ยอยู�ในระดับมากทุกข̂อ 
และเรียงตามลําดับได̂แก� สํานักงานตํารวจแห�งชาติมีการกําหนดตัวบุคคลท่ีจะให^ข̂อมูลกับสื่อมวลชน
ในแต�ละครั้งอย�างชัดเจน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๘๖ รองลงมาคือ สํานักงานตํารวจแห�งชาติมีการต้ัง
คณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือกประเด็นข�าวอย�างละเอียดก�อนนําเสนอสู�ประชาชน มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ ๓.๗๗ และสํานักงานตํารวจแห�งชาติมีหลักฐานเชิงประจักษ�สามารถชี้แจงและอธิบายให^
ประชาชนเข̂าใจได̂อย�างแจ�มแจ^ง มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๗๓ ตามลําดับ 
 ๒. ด̂านการเผยแพร�ข̂อมูลอย�างจูงใจให^เห็นจริงเพ่ือสร^างการรับรู^ (สมาทปนา) พบว�า 
ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๗๒ เม่ือพิจารณาเป�นรายข̂อพบว�ามีค�าเฉลี่ยอยู�ในระดับ
มากทุกข̂อ และเรียงตามลําดับได̂แก� เจ^าหน^าท่ีมีการเผยแพร�ข̂อมูลข�าวสารของสํานักงานตํารวจ
แห�งชาติผ�านสื่อหลักและสื่อออนไลน� มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๗๘ รองลงมาคือเจ^าหน^าท่ีของสํานักงาน
ตํารวจแห�งชาติมีการใช^วาจาท่ีสุภาพ ประชาชนเกิดความประทับใจและยอมรับในข̂อมูลเหล�านั้น มี
ค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๗๕ และเจ^าหน^าท่ีของสํานักงานตํารวจแห�งชาติมีการเผยแพร�ข̂อมูลข�าวสารผ�าน
กิจกรรมท่ีเป�นโครงการ หรือการจัดนิทรรศการ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๓ ตามลําดับ    
 ๓. ด̂านมีความแกล^วกล^า กําลังใจในการสร^างเครือข�ายความร�วมมือ (สมุตเตชนา) พบว�า 
ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๓ เม่ือพิจารณาเป�นรายข̂อพบว�ามีค�าเฉลี่ยอยู�ในระดับ
มากทุกข̂อ และเรียงตามลําดับได̂แก� เจ^าหน^าท่ีของสํานักงานตํารวจแห�งชาติมีความแกล^วกล^า 
เสียสละ และพยายามทํางานด̂านการสื่อสารอย�างต�อเนื่อง มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๘ รองลงมาคือ 
เจ^าหน^าท่ีของสํานักงานตํารวจแห�งชาติมีการสร^างเครือข�ายความร�วมมือด̂านการสื่อสารกับหน�วยงาน



 

ต�างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๔ และเจ^าหน^าท่ีของสํานักงานตํารวจแห�งชาติมีการ
ประสานสัมพันธ�ผ�านการสัมมนาเพ่ือสร^างเครือข�ายมวลชนประจําภูมิภาค มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๘ 
ตามลําดับ  
 ๔. ด̂านการรับรู^ เข̂าใจและเห็นคุณประโยชน�เก่ียวกับการสื่อสาร (สัมปหังสนา) พบว�า 
ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๔ เม่ือพิจารณาเป�นรายข̂อพบว�ามีค�าเฉลี่ยอยู�ในระดับ
มากทุกข̂อ และเรียงตามลําดับได̂แก� เจ^าหน^าท่ีสร^างการรับรู^ และความเข̂าใจอันดีเก่ียวกับสํานักงาน
ตํารวจแห�งชาติแก�ประชาชน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๘ รองลงมาคือ เจ^าหน^าท่ีมีกระบวนการติดตาม
การทํางานด̂านการสื่อสารของสํานักงานตํารวจแห�งชาติอย�างต�อเนื่อง มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๕ และ
เจ^าหน^าท่ีของสํานักงานตํารวจแห�งชาติมีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงเพ่ือให^เกิดการพัฒนาการ
สื่อสารท่ีทันสมัย และมีประสิทธิภาพ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๘ ตามลําดับ   
 ๒) จากการวิจัยเชิงคุณภาพเก่ียวกับพุทธนวัตกรรมการส่ือสาร 
 ๒.๑) ประเด็นสัมภาษณ� “การบริหารจัดการข̂อมูลอย�างชัดเจน แจ�มแจ^ง (สันทัสสนา)” 
เพ่ือให^เห็นเป�นรูปธรรม ผลการจากการสัมภาษณ�ผู^ให^ข̂อมูลสําคัญท้ัง ๑๗ รูปหรือคน พบผลดังนี้ 
 (๑) ข̂อมูลต̂องมีความถูกต̂องสมบูรณ� ตรวจสอบท่ีมาได̂ จัดเก็บข̂อมูลอย�างมีระบบ 
สามารถตรวจสอบ สืบค̂นและนํามาใช^ได̂ตลอดเวลาท่ีต̂องการ ไม�ใช�ข̂อมูลท่ีมีแต�ปfญหาติดขัดตลอด 
ข̂อมูลต̂องเป�นปfจจุบัน ไม�ซํ้าซ̂อน ไม�ล^าหลัง สามารถตอบคําถามท่ีเก่ียวกับข̂อมูลท่ีมีได̂อย�างถูกต̂อง
ชัดเจน๑๘๑ 
 (๒) การสื่อสารใดๆ ต̂องเน^นท่ีเป�นประโยชน�ต�อสังคมและส�วนรวม อะไรท่ีประชาชน
ได̂ประโยชน�ต^องชัด ตรงต�อกลุ�มเปuาหมาย ความชัดในประโยชน�อันหมายถึง การสื่อสารใดๆ ต̂องเน^น
ให^เห็นว�าพฤติกรรมใด การกระทําใด หรือหลักการใดเป�นไปเพ่ือประโยชน�ขององค�กรตํารวจ 
ประชาชน และการพิทักษ�รักษากฎหมาย ความชัดเจนในประเด็นเหล�านี้จึงเป�นหัวใจสําคัญของการ
สื่อสารตามหลัก “ชัดเจน แจ�มแจ^ง-สันทัสสนา” ภายใต̂กรอบพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร๑๘๒ 

 (๓) ผู^บริหารให^ข̂อมูลต̂องมีความถูกต̂องสมบูรณ� ด̂วยความตรงไปตรงมา นําเสนอ
ข̂อมูลอย�างเป�นระบบ ปราศจากความลําเอียง และข̂อมูลนั้นเป�นประโยชน�๑๘๓ 

 (๔) ผู^บริหาร/ผู^นําองค�กร ต̂องเป�นผู^มีศีลคือ ตรงไปตรงมา ในการให^ข̂อมูล/เน^นการ
บริหารงานอย�างซ่ือสัตย�สุจริตมีเมตตา ปราศจากอคติต�างๆ ผู^ทํางานในองค�กรต̂องเสนอข̂อมูลข�าวสาร
ท่ีเป�นประโยชน� เป�นความจริง/เชื่อถือได̂๑๘๔ 

 (๕) ในยุคของสังคมออนไลน�ควรเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ไตรลักษณ�  ศีล 
สมาธิ ปfญญา สามารถนํามาใช^ในการทําประชาสัมพันธ�เชิงรุกได̂ การบริหารข̂อมูล ด̂วยสติ ท่ีพิจารณา
กลั่นกรอง มองหลายมิติ๑๘๕ 

                                           
 ๑๘๑สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑ วันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๑๘๒สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๒ วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๔. 
 ๑๘๓สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๓ วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๑๘๔สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๔ วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๔. 
 ๑๘๕สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๕ วันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

 (๖) ในยุคของสังคมออนไลน�ควรเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ด̂าน
สติสัมปชัญญะ ซ่ึงหมายถึง ความระลึกได̂ และการรู^สึกตัวอยู�เสมอ ท้ังในขณะคิด ขณะพูด และ
ในขณะกระทําสิ่งใดๆ ด̂วยความระลึกในขณะนั้นว�า สิ่งใดควรทํา สิ่งใดไม�ควรทํา โดยมิให^ความคิด 
และการกระทํามัวเมาอยู�ภายใต̂ความประมาท สติ นั้นหมายถึง ความระลึกหรือนึกคิดในกิริยาหรือสิ่ง
ท่ีตนกระทําอยู� ส�วนสัมปชัญญะ หมายถึง ความรู^ตัวหรือรู^ในกิริยา รู^ในการกระทําของตนท้ังท่ีเกิดข้ึน
แล^ว กําลังเกิดข้ึน และท่ีกําลังเกิดในอนาคตสามารถนํามาใช^ในการทําประชาสัมพันธ�เชิงรุกได̂ ในการ
บริหารข̂อมูลนั้น ต̂องมีเจตนารมณ�ท่ีจะตีแผ�ข̂อเท็จจริงท่ีแสดงความคิดเห็นท่ีเป�นกลาง ไม�บิดเบือน 
หรือโน^มเอียง หลักการบริหารจัดการข̂อมูลท่ีดี ต̂องรวบรวมข̂อมูลท่ีถูกต̂อง พิจารณากลั่นกรอง 
ข̂อมูลหลายข้ันตอน หลายมิติ หรือประเมินผลข̂อมูล ให^รอบคอบ๑๘๖ 

 (๗) ในบริบทใหม�ของโลกโซเชียลนั้นสามารถนํามาใช^ในการทําประชาสัมพันธ�เชิงรุก 
ได̂ด̂วยการเก้ือกูลกัน กรณีเช�น เครือข�ายของ Police TV เข̂ามาช�วยทํางาน เก้ือกูลช�วยเหลือ
สงเคราะห�ในด̂านทรัพยากร Content ความรู^กําลังคน เพ่ือให^บรรลุเปuาหมายเดียวกันได̂อย�างสมบูรณ� 
ในการเก้ือหนุนพ่ึงพากันในลักษณะนี้ก็จะส�งผลให^การสื่อสารให^กับประชาชนได̂เข̂าใจง�ายข้ึน ข̂อมูล
การบริหารจัดการสําคัญ เช�น ท่ีผ�านมาการควบคุมฝูงชนนั้นต̂องพิจารณาข�าวกรองให^ดี เพราะการ
สื่อสารจะต̂องสื่อให^เหมาะสมกับความแตกต�างกันของผู^รับสาร โดยใช^เทคนิควิธีการสื่อสารท่ี
เหมาะสมกับผู^รับสาร รวมไปถึงด̂านเนื้อหา หรือ Content ต�างๆ๑๘๗ 

 (๘) ใช^แนวทางของการรักษาศีล ๕ เป�นพ้ืนฐานเลยท่ีจะทําให^ประชาสัมพันธ�เชิงรุก
ได̂ การให^ข̂อเท็จจริง ไม�บิดเบือน เป�นการพูดเท็จ ผิดศีล ท้ังกฎหมายและศีลธรรม เจตคติ หรือเจตนา 
ของคนพูด ชี้นําให^คนคิดผิด กรรมเป�นเรื่องชี้นําการกระทํา มาทําความคดีแข�งกันดีกว�า ศีล ๕ เป�นตัว
สําคัญเหมือนคนตะแบง เช�น ตํารวจทําเกินกว�าเหตุจริงแล^วอย�าบิดเบือน ชักชวน ดราม�า๑๘๘ 

 (๙) สามารถนํามาใช^ในการทําประชาสัมพันธ�เชิงรุกได̂ โดยการทํางานด̂วยความมีสติ 
ในการแก̂ไขปfญหา หรือทุกข�ของประชาชน ต̂องเข̂ามาคลายทุกข�ให^กับประชาชน และระดมความคิด 
(ปfญญา) หาสาเหตุ คลายทุกข�ให^ประชาชน ค�อนข̂างสําคัญมากอยากให^เข̂าใจว�าการนําคําสอน 
ธรรมะมาปฏิบัติอย�างแก�นแท̂ เพ่ือให^ข̂อมูลท่ีเป�นจริง นํามาใช^กับท่ีทํางาน และชีวิตประจําวัน ด̂วย
การฝ¦กจิต พิจารณาเองซ่ึงเป�นสิ่งแรกท่ีจะทําให^เกิดสมาธิ สามารถนํามาพิจารณาในการทํางานและใช^
ในชีวิตประจําวันได̂๑๘๙ 

 (๑๐) การบริหารข̂อมูล ต̂องรวบรวมข̂อมูลให^ดีเหมือนทําการบ̂าน วิเคราะห�ให^ครบ
ทุกมิติ 3 ด̂าน โอกาส เหยื่อ ผู^ร^าย รวมไปถึง ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน ท้ังภาครัฐและประชาชน เช�น
ข̂อมูลจาก แก็งตกทอง หรือคําโฆษณา คุณได̂รับรางวัล ได̂ถูกรางวัล หรือคุณกําลังถูกอายัดเงิน ในการ
หาข̂อมูลเพ่ือประชาสัมพันธ� ต̂องใช^ใจกลับมาท่ีสติ เพ่ือลดความเสี่ยง ปuองกัน ควบคุม ตรวจสอบได̂ 

                                           
 ๑๘๖สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๖ วันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๑๘๗สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๗ วันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๑๘๘สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๘ วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๑๘๙สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๙ วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

ลดสถิติการโกง การลักทรัพย� ปfญหาการคุกคาม อัตราการเกิดอุบัติเหตุ หลักการบริหารต̂อง เก็บ
ข̂อมูลให^เป�นระบบ ตรวจสอบได̂๑๙๐ 

 (๑๑) การใช^หลักธรรมท่ีเข̂าเก่ียวด̂วยการดับทุกข� เม่ือรู^เหตุ หาผลมาดับทุกข�  เช�น 
เด็กแว^น เกิดการสูญเสีย ตํารวจต̂องเข̂าไปช�วยคลี่คลายด̂วยความท่ีต̂องรู^สภาพปfญหาเกิดอะไรข้ึน 
กรณีลักทรัพย� ทําด̂วยความหวังดี เมตตา มองประชาชนเหมือนญาติ และกรุณาช�วยเหลือ เก้ือกูล 
ต̂องให^เป�นเชิงบวก ว�าด̂วยความปลอดภัย เข̂าใจ ถ̂าปuองกันไม�ให^มีผู^เสียหายมากข้ึน ช�วยลดค�าใช^จ�าย 
อยากแก̂ไขให^สําเร็จหรือท่ีใช^ ฉันทะ จิตตะ วิมังสา ทํางานด̂วยใจจดจ�อ ไม�ย�อท̂อต�อปfญหา ทําให^
สําเร็จ นอกจากนั้นการบริหารจัดการข̂อมูลต̂องเก็บสถิติข̂อมูล ประสานความร�วมมือ เครือข�ายข̂อมูล  
ระหว�าง ตํารวจ ชุมชน ชาวบ̂าน หมู�บ̂าน ตําบล (เครือข�ายระดับชุมชน ภูมิภาค) นํามาวิเคราะห�
ตัวเลขอย�างเป�นระบบ ตรวจสอบได̂ ทําด̂วยความคิดท่ีเข̂าใจปfญหาอย�างลึกซ้ึง เอาใจเขามาใส�ใจเรา  
วิเคราะห�จัดการสถิติ ลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ คดีลักทรัพย�๑๙๑ 

 (๑๒) หลักธรรมท่ีนํามาใช^ในการทํางานด̂านประชาสัมพันธ�เชิงรุก การใช^เวลา เจริญ
สติ มานั่งวิปfสสนากรรมฐาน เป�นการใช^สติปfญญาพิจารณาอารมณ�ของตน ให^รู^ตนอย�างเท�าทัน  เข̂าใจ
เหตุของอารมณ�และระงับอารมณ�ด̂วยความเข̂าใจโทสะโกรธไป ก็ไม�มีอะไรดี แบกไว^ทําไมท้ิงไปเสีย 
ทําให^ใจเป�นทุกข� พึงไม�ยินดีความสุขจากประสาทสัมผัสท้ังห^า จิตใจจะสดใสกระจ�างข้ึนมองหา
ประโยชน�จากการประชาสัมพันธ�ได̂มากข้ึน หลักการบริหารต̂องเก็บข̂อมูลให^เป�นระบบ ตรวจสอบได̂ 
ต̂องรู^ให^ชัดเจน วิเคราะห�ข̂อมูลเหตุแห�งทุกข�คืออะไร๑๙๒ 

 (๑๓) ยิ่งในยุคนี้มีสื่อโซเชียลเข̂ามามากยิ่งข้ึนต̂องใช^หลักธรรมมาช�วยคัดกรอง และ
เป�นกลางมากท่ีสุด โดยหลักการบริหารต̂องบริหารในการเก็บข̂อมูลให^เป�นระบบสามารถตรวจสอบ
ได̂๑๙๓ 

 (๑๔) การประชาสัมพันธ�ในยุคดิจิตอลจําเป�นต̂องใช^หลักธรรมด̂วย การเจริญสติ 
เริ่มต̂นด̂วย ศีล สมาธิ ปfญญา เพ่ือประโยชน�สูงสุดจะเห็นว�าหากใช^สติมาช�วยพิจารณาแล^ว ผลของการ
ทําสมาธินั้นทําให^เกิดปfญญา มีแนวคิดใหม�ๆ ท่ีเกิดข้ึน การบริหารจัดการข̂อมูลต̂องมีคุณธรรม 
จริยธรรม คัดกรองข̂อมูล ตรงประเด็น ไม�บิดเบือน๑๙๔ 

 (๑๕) ความคิดเห็นของการประชาสัมพันธ�เชิงรุกในมุมของ อริยสัจสี่ (ทุกข� สมุทัย
นิโรธ มรรค) นํามาใช^ในการประชาสัมพันธ�นั้น เพ่ือให^เกิดประโยชน�สูงสุดกับประชาชน จากหลักธรรม
ท่ีกล�าวมาข̂างต̂น เริ่มจากทราบปfญหาของประชาชนว�ามีอะไรบ̂าง (ทุกข�) นําปfญหามาหาสาเหตุ 
(สมุทัย) ด̂วยการดับความทุกข�ดับตัณหาและมีสุขท่ีแท̂จริง (นิโรธ) นํามาเป�นหลักปฏิบัติท่ีทําให^พ̂น
ทุกข� (มรรค) ด̂วยทางสายกลางและสร^างสุขท่ีแท̂จริงเกิดเป�นทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) การ

                                           
 ๑๙๐สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๑ วันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๑๙๑สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๒ วันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๑๙๒สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๓ วันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๑๙๓สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๔ วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๑๙๔สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๕ วันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

บริหารจัดการข̂อมูล อย�างชัดเจน ตรงประเด็น นําไปสู�ความสําเร็จด̂วยสัมมาสมาธิคือการฝ¦กจิตให^ต้ัง
ม่ันในสิ่งท่ีทําให^ชัดเจน๑๙๕ 

 (๑๖) ในการประชาสัมพันธ�เชิงรุก สามารถนําหลักสัมมาวาจา ๕ ประการ มา
ประยุกต�ใช^ได̂ ซ่ึงหลักสัมมาวาจา คือ (๑) พูดคําจริง (๒) พูดคําอ�อนหวาน (๓) พูดคําประกอบด̂วย
ประโยชน� (๔) พูดด̂วยเมตตาจิต (๕) พูดถูกกาลเวลา ซ่ึงไม�จําเป�นต̂องเป�นการจํากัดอยู�แค�การพูด แต�
สามารถนําไปประยุกต�เข̂ากับการเขียน และการสื่อสารแบบอ่ืนๆ ได̂เช�นกัน เม่ือเราใช^หลักสัมมาวาจา
มาประยุกต�เข̂ากับการประชาสัมพันธ�เชิงรุกจะทําให^ไม�เกิดปfญหา ๔ ข̂อ คือ (๑) ไม�โฆษณาเกินความ
เป�นจริงเพ่ือสร^างความเข̂าใจผิดๆ (๒) ไม�ใช^คําพูดท่ีสร^างความแตกแยก ก�อให^เกิดความเกลียดชัง (๓) 
ใช^คําพูดสุภาพนุ�มนวล ไม�หยาบคาย (๔) ไม�ใช^คําพูดไร^สาระท่ีไม�เหมาะสมกับสถานท่ีและเวลา การ
บริหารจัดการข̂อมูลต̂องมีคุณธรรม จริยธรรม คัดกรองข̂อมูล ตรงประเด็นไม�บิดเบือน๑๙๖ 
 สรุป การบริหารจัดการข̂อมูลอย�างชัดเจน แจ�มแจ^ง (สันทัสสนา) ได̂แก� ข̂อมูลมีความ
ถูกต̂องสมบูรณ�เป�นปfจจุบัน ตรวจสอบได̂ จัดเก็บข̂อมูลอย�างมีระบบ ผู^บริหาร/ผู^นําองค�กรต̂องเป�นผู^มี
ศีล เน^นการบริหารงานอย�างซ่ือสัตย�สุจริต มีเมตตาปราศจากอคติ ยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ด̂านสติ สัมปชัญญะ คือ ความระลึกได̂ และการรู^สึกตัวอยู�เสมอ การใช^เทคนิควิธีการสื่อสารและ
เนื้อหาท่ีเหมาะสมกับผู^รับสาร ยึดหลักสัมมาวาจา ๕ ประการคือ พูดคําจริง พูดคําอ�อนหวาน พูด
คําประกอบด̂วยประโยชน� พูดด̂วยเมตตาจิต พูดถูก และสามารถสรุปเป�นตารางแจกแจงความถ่ี และ
แผนภาพได̂ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๘ สรุปประเด็นสําคัญการสัมภาษณ�เชิงลึกด̂านการบริหารจัดการข̂อมูลอย�างชัดเจน แจ�ม

แจ^ง (สันทัสสนา)  
ท่ี สรุปประเด็นสําคัญ ความถ่ี ผู4ให4ข4อมูลสําคัญคนท่ี 
๑ ข̂อมูลมีความถูกต̂องสมบูรณ�เป�นปfจจุบัน ตรวจสอบ

ได̂ จัดเก็บข̂อมูลอย�างมีระบบ 
๘  ๑,๒,๓,๔,๖,๘,๑๐,๑๒  

๒ ผู^บริหาร/ผู^นําองค�กรต̂องเป�นผู^มีศีล เน^นการ
บริหารงานอย�างซ่ือสัตย�สุจริต มีเมตตา ปราศจาก
อคติ 

๘  ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๑๑,๑๓,
๑๗  

๓ ยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด̂านสติ 
สัมปชัญญะ คือ ความระลึกได̂ และการรู^สึกตัวอยู�
เสมอ  

๖  ๑,๒,๓,๔,๑๕,๑๖  

๔ การใช^เทคนิควิธีการสื่อสารและเนื้อหาท่ี
เหมาะสมกับผู^รับสาร  

    ๗  ๑,๒,๓,๔,๗,๙,๑๔  

๕ ยึดหลักสัมมาวาจา ๕ ประการคือ พูดคําจริง 
พูดคําอ�อนหวาน พูดคําประกอบด̂วยประโยชน� 
พูดด̂วยเมตตาจิต พูดถูก 

๑๐  ๒,๓,๔,๕,๖,๗,๙,๑๑,๑๓,๑๗  

                                           
 ๑๙๕สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๖ วันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๑๙๖สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๗ วันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๒ การบริหารจัดการข̂อมูลอย�างชัดเจน แจ�มแจ^ง (สันทัสสนา) จากการสัมภาษณ�เชิงลึก 
 

 ๒.๒) ประเด็นสัมภาษณ� “การเผยแพร�ข̂อมูลอย�างจูงใจให^เห็นจริงเพ่ือสร^างการรับรู^ 
(สมาทปนา)” เพ่ือให^เห็นเป�นรูปธรรม ผลการจากการสัมภาษณ�ผู^ให^ข̂อมูลสําคัญท้ัง ๑๗ รูปหรือคน 
พบผลดังนี้ 
 (๑) สร^างความม่ันใจให^เกิดข้ึนให^ได̂ โดยชี้ถึงประโยชน�ในอนาคตถ̂าทําตามข̂อมูลท่ี
เผยแพร�ออกไป ข̂อมูลต̂องเป�นท่ียอมรับ น�าเชื่อถือ สามารถลงมือปฏิบัติตามได̂ มีลักษณะท่ี
กลุ�มเปuาหมายรับรู^ และเข̂าใจพร^อมเผยแพร�ต�อให^ขยายวงกว^างออกไป๑๙๗ 
 (๒) การสร^างการมีส�วนร�วมในข̂อมูลข�าวสารนั้น เช�น นักข�าวภาคพลเมือง การ
ทํางานของตํารวจในกรณีของผู^ให^ข̂อมูล แหล�งข̂อมูล หรือสร^างข̂อมูลในเชิงสาธารณะสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด
ในการบริหารจัดการเพ่ือสร^างการรับรู^ ต̂องเป�นการสื่อสารหรือการเผยแผ�ท่ีจะทําให^ประชาชนเห็น
ประโยชน�ผ�านบทบาทของตํารวจ หรือองค�กรตํารวจ หรือกิจกรรมท่ีตํารวจทํา๑๙๘ 

 (๓) การกําหนดรู^ของการรับรู^ด^วยการให^ข̂อมูลท่ีเป�นประโยชน� ข̂อมูลท่ีนําเสนอ ต̂อง
น�าเชื่อถือ อ̂างอิงทฤษฎี นําไปปฏิบัติตามได̂๑๙๙ 

 (๔) ผู^บริหาร/ผู^นําองค�กร วางนโยบายท่ีมาจากวิสัยทัศน�ความเป�นผู^นําให^การเผยแผ�
ท่ีเป�นประโยชน�ต�อสังคมซ่ึงเม่ือกล�าวถึงเชิงพุทธ พระพุทธศาสนาสอนในเรื่องของการกล�าวหรือ การ
นําเสนอไว^ว�า “พระพุทธเจ^าเน^นหลักประโยชน�ในการเผยแผ�หลักธรรมโดยอาศัยหลักของการกล�าว
หรือสื่อสารว�า (๑) คําพูดท่ีไม�จริง ไม�ถูกต̂อง ไม�เป�นประโยชน�ไม�เป�นท่ีรัก ไม�เป�นท่ีชอบใจของผู^อ่ืน 
                                           
 ๑๙๗สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑ วันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๑๙๘สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๒ วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๔. 
 ๑๙๙สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๓ วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 

การบริหารจัดการ
ข̂อมูลอย�างชัดเจน 

แจ�มแจ^ง (สันทัสสนา) 

๑) ข̂อมูลมีความถูกต̂องสมบูรณ�เป�นปfจจุบัน ตรวจสอบได̂ 
จัดเก็บข̂อมูลอย�างมีระบบ 
 
๒) ผู^บริหาร/ผู^นําองค�กรต̂องเป�นผู^มีศีล เน^นการ
บริหารงานอย�างซ่ือสัตย�สุจริต มีเมตตา ปราศจากอคติ 
 
๓) ยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด̂านสติ สัมปชัญญะ 
คือ ความระลึกได̂ และการรู^สึกตัวอยู�เสมอ  
 
๔) การใช^เทคนิควิธีการสื่อสารและเนื้อหาท่ีเหมาะสมกับ
ผู^รับสาร  
 
๕) ยึดหลักสัมมาวาจา ๕ ประการคือ พูดคําจริง พูดคํา
อ�อนหวาน พูดคําประกอบด̂วยประโยชน� พูดด̂วยเมตตา
จิต พูดถูก 
 



 

พระองค�ไม�กล�าว (๒) คําพูดท่ีจริง ถูกต̂อง ไม�เป�นประโยชน�ไม�เป�นท่ีรัก ไม�เป�นท่ีชอบใจของผู^อ่ืน 
พระองค�ไม�กล�าว (๓) คําพูดท่ีจริง ถูกต̂อง เป�นประโยชน�ไม�เป�นท่ีรัก ไม�เป�นท่ีชอบใจของผู^ อ่ืน 
พระองค�เลือกกาลกล�าว (๔) คําพูดท่ีไม�จริง ไม�ถูกต̂อง ไม�เป�นประโยชน�ถึงเป�นท่ีรัก เป�นท่ีชอบใจของ
ผู^อ่ืน พระองค�ไม�กล�าว (๕) คําพูดท่ีจริง ถูกต̂อง ไม�เป�นประโยชน�ถึงเป�นท่ีรัก เป�นท่ีชอบใจของผู^อ่ืน 
พระองค�ไม�กล�าว (๖) คําพูดท่ีจริง ถูกต̂อง เป�นประโยชน�เป�นท่ีรัก เป�นท่ีชอบใจของผู^อ่ืน พระองค�
เลือกกาลกล�าวอย�างไรก็ตาม สิ่งสําคัญของความข̂างต̂นยังอยู�ตรงท่ีพระพุทธเจ^าได̂ตรัสเอาไว^ว�า ท่ี
พระองค�ทรงทําเช�นนั้นได̂ก็เพราะพระองค� “มีความอนุเคราะห�ในสัตว�ท้ังหลาย” เช�นเดียวกันผู^ทํางาน
ในองค�กรมีความใส�ใจในการนําเสนอข̂อมูล โดยมีการวิจัยอยู�เสมอ คือ วัดและประเมินผลว�า สื่อท่ีเรา
เสนอออกไปมีประโยชน�หรือไม� อย�างท่ียกตัวอย�างพระพุทธเจ^า เป�นต̂น๒๐๐ 

 (๕) สําหรับข̂อมูล (Data base) นั้น การมีฐานข̂อมูลท่ีทันสมัยและคล�องตัวในการ
เรียกใช^ ถือเป�นอีกกลยุทธ�ท่ีมีความสําคัญอย�างมากในงานด̂านประชาสัมพันธ�ท่ีองค�กรจะต̂องมีศูนย�
เก็บ และบัญชาการข̂อมูลเพ่ือให^องค�กรสามารถดึงข̂อมูลข�าวสารจากแหล�งเดียวกัน ทําให^เกิดความ
แม�นยําและรวดเร็ว๒๐๑ 

 (๖) การเผยแพร�ข̂อมูลนั้น กระทําได̂ ไม�ว�าจะเป�นการใช^บุคคลเป�นสื่อ ท่ีต̂องให^
ข̂อมูลข�าวสารท่ีน�าเชื่อถือ และเป�นมิตร สมดังคําว�า ตํารวจเป�นมิตรของประชาชน และสื่อประเภท 
ข�าว ประชาสัมพันธ�ต�างๆ ผ�านวิทยุ โทรทัศน� ประกาศ ยิ่งในสื่อสังคมออนไลน� คลิปวีดีโอ ในสั่งคม
ออนไลน� ท่ีสื่อออกไปต̂อง ให^มีการรับรู^และความเข̂าใจเชิงบวกด̂วย หรือท่ีเรียกว�าทัศนคติท่ีดี 
สร^างสรรค�๒๐๒ 

 (๗) ใช^การประชุมคาดการณ�ตามสถานการณ�ต�างๆ และเผยแพร�อย�างต�อเนื่อง เน^น
กระตุ̂นเตือนให^ประชาชนยอมรับ๒๐๓ 

 (๘) ใช^เครื่องมือและเพ่ิมช�องทางการสื่อสารท่ีหลากหลายและทันสมัย เช�น ทวิต
เตอร� เฟชบุก ยิ่งตอนนี้มี คลับเฮ̂าส� ทําให^ต^องต่ืนตัวเรื่องการเผยแพร�ข̂อมูลมากข้ึน๒๐๔ 

 (๙) ในการเผยแพร� ข̂อมูลในงานประชาสัมพันธ�เพ่ือการสร^างการรับรู^นั้น เราทํามา
ตลอดและต�อเนื่องเช�น กรณีของงานจราจรเพ่ือปuองกันและหลีกเลี่ยงท่ีจะมีผลกระทบของการจราจร 
ข̂อมูลเส^นทางการจราจร เรามีการวางแผน ประชุมฝ�ายท่ีเก่ียวข̂องเพ่ือเป�นการเตรียมความพร^อม
ล�วงหน^า จะได̂ช�วยบริหารเรื่องการจัดการงานพระราชพิธีสําคัญ หลีกเลี่ยงฝูงชน ด̂วยการวางแผน
เส^นทางต�าง ต̂องรีบเตือนให^ประชาชนรับทราบอย�างรวดเร็วท่ีสุด๒๐๕ 

 (๑๐) การเผยแพร�ข̂อมูลด̂วยความเพียร ทําให^ประชาชนได̂รับรู^อย�างต�อเนื่อง๒๐๖ 

                                           
 ๒๐๐สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๔ วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๔. 
 ๒๐๑สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๕ วันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๒๐๒สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๖ วันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๒๐๓สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๗ วันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๒๐๔สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๘ วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๒๐๕สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๙ วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๒๐๖สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๐ วันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

 (๑๑) ในสภาวการณ�ปfจจุบัน โจทย�ท่ียากของการรับรู^สิ่งท่ีท̂าทายในช�วงนี้ สภาวะ
บ̂านเราเป�นยุคปรากฏการณ� ECO Camber (นิยามศัพท�ของ โซเชีลยมีเดีย) คือการสะท̂อนไปมาคนท่ี
เสพสื่อ มักจะฟfงข�าวด̂านเดียวและไม�เป�ดใจยอมรับฟfง เช�น ทัศนคติท่ีเป�นเรื่องของข�าวหลายด̂าน แต�
ฟfงด̂านเดียว ประชาชนมีหลายฝ�าย การ PR ประชาสัมพันธ�สื่อคือ เป�นข�าวท่ีจะฟfงทางเด่ียว ความท̂า
ทายท่ียากในการตัด ไอโอ ของวงการ PR ไปเลย ต̂องทําสภาวะท่ีได̂มาตรฐานหรือเป�นกลาง มากท่ีสุด 
ไม�โน^มเอียง เช�น กลุ�มราษฎรใช^ Content พูดไปแค�ประโยคเดียว โดนสื่อทุกช�องทางโจมตี นี้คือความ
ท̂าทาย มองบริบทของงานโฆษก ลดปfญหา ECO Camber จะมี PR content อย�างไร ดีท่ีสุดใช^การ
สื่อสารท่ีเป�นการรับรู^เชิงบวก สร^างภาพลักษณ� ให^ตํารวจเป�นมิตรต�อประชาชน และน�าเชื่อถือสมกับ
คําว�า ตํารวจเป�นมิตรกับประชาชน๒๐๗ 

 (๑๒) เลือกใช^สื่อท่ีตรงกลุ�มเปuาหมาย เช�น ใช^ยูทูบเบอร� ดึงกลุ�มท่ีใช^จะเกิดความ
เสี่ยงในอุบัติเหตุนั้นมาเป�นแนวทางปuองกัน ยังสร^างสัมพันธภาพท่ีดีระหว�างตํารวจ ชุมชน ขยายจนถึง 
ระดับประเทศ ตํารวจเป�นมิตรต�อประชาชน๒๐๘ 

 (๑๓) ใช^การสื่อสารท่ีเป�นการรับรู^เชิงบวก สร^างภาพลักษณ� ให^ตํารวจเป�นมิตรต�อ
ประชาชนและน�าเชื่อถือ วิธีการจูงใจให^เข̂าถึงข̂อมูล ประโยชน�ต̂องร�วมกัน เก้ือกูลกัน ตรงประเด็น 
ตรงกลุ�มเปuาหมาย เช�น นร. ม. ๓ ต�างจังหวัด การมาเป�นตํารวจต̂องสื่อให^ตรงประเด็นทําให^เห็นภาพ 
เป�นต̂น๒๐๙ 

 (๑๔) การกําหนดแผนหรือวิธีการท่ีจะจูงใจประชาชนกลุ�มเปuาหมายให^เห็นพ̂องกับ
เนื้อหาท่ีนํา ไปประชาสัมพันธ�ต^องเป�นอย�างเป�นข้ันเป�นตอน๒๑๐ 

 (๑๕) การกําหนดประเด็นการประชาสัมพันธ�สร^างความรับรู^ความเข̂าใจท่ีทันต�อ
สถานการณ�๒๑๑ 

 (๑๖) การเผยแพร�ข̂อมูลเพ่ือเสริมสร^างการรับรู^ ในแง�ของการพูดสื่อสารด̂วยวจีกรรม
หรือการพูดท่ีสุภาพดีงามมีลักษณะ ๔ ประการคือ (๑) การพูดท่ีเป�นจริง (๒) การพูดด̂วยสมานไมตรี 
(๓) การใช^คําท่ีไพเราะ และ (๔) การพูดท่ีเป�นประโยชน�๒๑๒ 
  สรุป การเผยแพร�ข̂อมูลอย�างจูงใจให^เห็นจริงเพ่ือสร^างการรับรู^ (สมาทปนา) ได̂แก� สร^าง
การมีส�วนร�วมในข̂อมูลข�าวสารเช�น นักข�าวภาคพลเมืองด̂านการทํางานของตํารวจ ใช^การประชุม
คาดการณ�ตามสถานการณ�ต�างๆ และเผยแพร�อย�างต�อเนื่อง เน^นกระตุ̂นเตือนให^ประชาชนยอมรับ ใช^
เครื่องมือและเพ่ิมช�องทางการสื่อสารท่ีหลากหลายและทันสมัย ใช^การสื่อสารท่ีเป�นการรับรู^เชิงบวก 
สร^างภาพลักษณ�ให^ตํารวจเป�นมิตรต�อประชาชนและน�าเชื่อถือ การกําหนดแผนหรือวิธีการท่ีจะจูงใจ
ประชาชนกลุ�มเปuาหมายให^เห็นพ̂องกับเนื้อหาท่ีนําไปประชาสัมพันธ� และสามารถสรุปเป�นตารางแจก
แจงความถ่ี และแผนภาพได̂ดังนี้ 

                                           
 ๒๐๗สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๑ วันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๒๐๘สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๒ วันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๒๐๙สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๓ วันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๒๑๐สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๔ วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๒๑๑สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๕ วันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๒๑๒สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๖ วันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

ตารางท่ี ๔.๙ สรุปประเด็นสําคัญการสัมภาษณ�เชิงลึกด̂านการเผยแพร�ข̂อมูลอย�างจูงใจให^เห็นจริงเพ่ือ
สร^างการรับรู^ (สมาทปนา) 

ท่ี สรุปประเด็นสําคัญ ความถ่ี ผู4ให4ข4อมูลสําคัญคนท่ี 
๑ สร^างการมีส�วนร�วมในข̂อมูลข�าวสาร เช�น 

นักข�าวภาคพลเมืองด̂านการทํางานของตํารวจ  
๘  ๑,๒,๓,๔,๖,๘,๑๑,๑๕  

๒ ใช^การประชุมคาดการณ�ตามสถานการณ�ต�างๆ 
และเผยแพร�อย�างต�อเนื่อง เน^นกระตุ̂นเตือนให^
ประชาชนยอมรับ 

๙  ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๑๑,๑๓,๑๖ 

๓ ใช^เครื่องมือและเพ่ิมช�องทางการสื่อสารท่ี
หลากหลายและทันสมัย 

๑๐  ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๘,๑๐,๑๒,๑๔ 

๔ ใช^การสื่อสารท่ีเป�นการรับรู^เชิงบวก สร^าง
ภาพลักษณ�ให^ตํารวจเป�นมิตรต�อประชาชนและ
น�าเชื่อถือ 

๑๒  ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๘,๑๐,๑๒,๑๔,
๑๕,๑๖ 

๕ การกําหนดแผนหรือวิธีการท่ีจะจูงใจประชาชน
กลุ�มเปuาหมายให^เห็นพ̂องกับเนื้อหาท่ีนําไป
ประชาสัมพันธ� 

๑๑  ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๙,๑๑,๑๓,๑
๖  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๓ การเผยแพร�ข̂อมูลอย�างจูงใจให^เห็นจริงเพ่ือสร^างการรับรู^ (สมาทปนา) จากการ
สัมภาษณ�เชิงลึก 

  

๑) สร^างการมีส�วนร�วมในข̂อมูลข�าวสารเช�น นักข�าวภาค
พลเมืองด̂านการทํางานของตํารวจ  
 
๒) ใช^การประชุมคาดการณ�ตามสถานการณ�ต�างๆ และ
เผยแพร�อย�างต�อเนื่อง เน^นกระตุ̂นเตือนให^ประชาชนยอมรับ 
 การเผยแพร�ข̂อมูล

อย�างจูงใจให^เห็นจริง
เพ่ือสร^างการรับรู^ 

(สมาทปนา) 

๓) ใช^เครื่องมือและเพ่ิมช�องทางการสื่อสารท่ีหลากหลาย
และทันสมัย  
 
๔) ใช^การสื่อสารท่ีเป�นการรับรู^เชิงบวก สร^างภาพลักษณ�
ให^ตํารวจเป�นมิตรต�อประชาชนและน�าเชื่อถือ  
 
๕) การกําหนดแผนหรือวิธีการท่ีจะจูงใจประชาชน
กลุ�มเปuาหมายให^เห็นพ̂องกับเนื้อหาท่ีนําไปประชาสัมพันธ�  
 



 

 ๒.๓) ประเด็นสัมภาษณ� “มีความแกล^วกล^า กําลังใจในการสร^างเครือข�ายความร�วมมือ 
(สมุตเตชนา)” เพ่ือให^เห็นเป�นรูปธรรม ผลจากการสัมภาษณ�ผู^ให^ข̂อมูลสําคัญท้ัง ๑๗ รูปหรือคน พบ
ผลดังนี้  
 (๑) มีความรู^ความสามารถในงานท่ีต̂องลงมือทํา คํานึงถึงประโยชน� ชักชวน ชี้แจง 
นําเสนอถึงประโยชน�ท่ีจะตามมาให^เครือข�ายเข̂าใจ และสร^างความร�วมมือ และโทษของการละเลยไม�
ใส�ใจว�าจะได̂ประโยชน�๒๑๓ 
 (๒) ความแกล^วกล^าในมิตินี้จึงหมายถึง ความเท่ียงตรงของข̂อมูล การยึดยืนอยู�กับ
ข̂อมูลอันถูกต̂อง และการแสวงหาภาคีร�วมในการทํางานเชิงข̂อเท็จจริงเพ่ือประโยชน�ของประชาชน 
และท่ีสําคัญแหล�งข�าว แหล�งข̂อมูล หรือข̂อมูลอ่ืนนอกเหนือจากข̂อมูลสาธารณะท่ัวไป ท่ีอาจเรียกว�า
ข̂อมูลเชิงลึก ข̂อมูลเชิงประจักษ� ข̂อมูลเฉพาะ เม่ือได̂ข̂อมูลข�าวสารนั้นมาแล^ว ต̂อง “แกล^วกล^า” หรือ
ความ “กล^าหาญทางจริยธรรม” ในการท่ีจะสื่อสารอย�างเป�นระบบ โดยมุ�งมองไปท่ีประโยชน�ของ
ประชาชนและองค�กร และการพิทักษ�รักษาตัวบทกฎหมายให^มีความเสมอภาค เท�าเทียมและเป�น
ประโยชน�ต�อส�วนรวมอย�างแท̂จริง๒๑๔ 

 (๓) ในการสร^างความร�วมมือนั้นต̂องใช^ ความสามัคคี ด̂วยความเมตตา ความหวังดีท่ี
เป�นไม�มีอคติ สังคมก็น�าอยู� ย�อมนําซ่ึงความเป�นประโยชน�ของการประชาสัมพันธ� ความรื่นรมย�กันของ
สังคม เพราะสังคมต̂องอยู�ด^วยกันด̂วย กาย วาจา และใจ ท่ีดี๒๑๕ 
 (๔) ผู^อยู�ในองค�กรหากจะเกิดมีความแกล^วกล^า กําลังใจในการสร^างเครือข�ายความ
ร�วมมือต̂องอาศัยการทํากิจกรรมร�วมกัน เช�น การประชุมระดมความคิด, การเล�นกีฬา, ทานข̂าว เป�น
ต̂น เพราะการสามัคคีของหมู�คณะสามารถนําสุขมาให^แก�องค�กร๒๑๖ 

 (๕) การสร^างเครือข�ายสัมพันธ� (Network) เป�นการเชื่อมโยงกลุ�มของคนทํางาน 
หรือกลุ�มองค�กรท่ีสมัครใจ ท่ีจะแลกเปลี่ยนข�าวสารร�วมกัน หรือทํากิจกรรมร�วมกัน โดยมีการจัด
ระเบียบโครงสร^างของคนในเครือข�ายด̂วยความเป�นอิสระ เท�าเทียมกันภายใต̂พ้ืนฐานของความเคารพ
สิทธิ เชื่อถือ เอ้ืออาทรซ่ึงกันและกัน โดยอาจมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน�ระหว�างกัน หรือแนวคิด
การรวมพลัง (Synergy)๒๑๗ 

 (๖) ด̂วยนโยบายการประชาสัมพันธ� เรายึดหลักการบริการท่ีดีแก�ประชาชน จึง
กําหนดกลยุทธ�การสร^างความร�วมมือจากประชาชน และวางยุทธศาสตร�ขยายเครือข�าย สร^าง
เครือข�ายใหม�ๆ เน^นการมีส�วนร�วม เช�น เป�นหูเป�นตาให^กับตํารวจ หรือจิตอาสา ทําความดี เพ่ือ
ปuองกันปราบปรามในเชิงรุก เน^นสังคมและชุมชนเป�นศูนย�กลางในการพัฒนา ปuองกันและแก̂ไขปfญหา
เพ่ือการให^บริการชุมชนอย�างท่ัวถึง๒๑๘ 

                                           
 ๒๑๓สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑ วันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๒๑๔สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๒ วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๔. 
 ๒๑๕สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๓ วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๒๑๖สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๔ วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๔. 
 ๒๑๗สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๕ วันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๒๑๘สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๖ วันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

 (๗) สร^างเครือข�ายเพ่ือมาเสริมซ่ึงกันและกัน ทํางานไปข̂างหน^าพร^อมๆ กัน๒๑๙ 
 (๘) โครงการส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชน ในการปuองกันอาชญากรรม เพ่ือ

ขับเคลื่อนไทยไปด̂วยกัน สร^างเครือข�ายเพ่ือมาเสริมซ่ึงกันและกัน ทํางานไปข̂างหน^าพร^อมๆ กัน ลด
ช�องว�าเกิดความเข̂าใจอันดีกันระหว�างตํารวจกับประชาชน๒๒๐ 

 (๙) เพ่ือสร^างเครือข�ายและการมีส�วนร�วมของชุมชน หน�วยงานภายใน และ
หน�วยงานภายนอก เพ่ือทราบกลยุทธ�การประชาสัมพันธ�ตลอดจนปfญหาและอุปสรรคในการ
ประชาสัมพันธ�และการมีส�วนร�วมของชุมชนในเพ่ือนําผลการวิจัยมาใช^เป�นข̂อมูลในการพัฒนา
โครงการประชาสัมพันธ�เพ่ือสร^างการมีส�วนร�วมของหน�วยงานภายในและภายนอก๒๒๑ 

 (๑๐) การสร^างเครือข�ายสัมพันธ� (Network) ด̂วยความจดจ�อท่ีจะให^สําเร็จ เกิดเป�น
อาสาสมัครทํางานด̂วยความเพียร ทํากิจกรรมร�วมกัน โดยมีการจัดระเบียบโครงสร^างของคนใน
เครือข�ายด̂วยความเป�นอิสระ เท�าเทียมกันภายใต̂พ้ืนฐานของความเคารพสิทธิ เชื่อถือ เอ้ืออาทรซ่ึงกัน
และกัน๒๒๒ 

 (๑๑) ลงพ้ืนท่ีให^ความรู^ด^านความปลอดภัยกับประชาชน การช�วยกันตรวจตราความ
ปลอดภัยชุมชน เป�นการลดอัตราการเกิดอาชญากรรมและต̂องประเมินผลอย�างรวดเร็ว ดึงศักยภาพท่ี
สํานักงานตํารวจมี เช�น โปลิสทีวี  ให^เคลื่อนไหว หาข̂อมูล เผยแพร�ข̂อมูล อย�างรวดเร็ว แบ�งทีมงาน
ทํา กระจายสร^างพันธมิตร สื่อท้ังภายในและภายนอก หาข̂อมูล หาตัวชี้วัด ประชุมทุกเช^า เลือก
กระบวนการ ทําโพล ประชุมสื่อสารกับผู^บริหารนโยบายกับทีม ทํางานให^สนุก การรักในงานแบบ
สัมมาอาชีวะ๒๒๓ 

 (๑๒) จากการวิเคราะห�สาเหตุเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได̂แล^วเปuาหมายต̂องการ 
สาเหตุนั้นหมดไป นํามาด̂วยการสร^างเครือข�ายเช�น กรณีคดีลักทรัพย� การใช^รถมอไซด�ท่ีผิดกฎหมาย 
ไม�สวมหมวก ด่ืมเหล^า เพ่ือลดกลุ�มเสี่ยงชักชวนกลุ�มเยาวชนท่ีจะเกิดความเสี่ยงเข̂าร�วมในกิจกรรม 
ได̂รับความร�วมมือจากชุมชน ชาวบ̂าน ร�วมทําโครงการพิเศษและได̂รับทุนสนับสนุน จากโครงการ
ต�างๆ เช�น การนําโครงการ To be Number One ดึงกลุ�มเปuาหมายท่ีจะเกิดความเสี่ยงเช�น กลุ�ม
นักเรียน วัยรุ�น กลุ�ม นักเรียน ปวส.-ปวช เพ่ือให^เข̂าร�วมทําด̂วยจิตอาสาเป�นการลดอัตราการเกิดอุบัติ
ท่ีดีได̂๒๒๔ 

 (๑๓) มีการลงลงพ้ืนท่ี ให^ความรู^ ด̂านความปลอดภัย กับประชาชน การช�วยกัน
ตรวจตราความปลอดภัยชุมชนปลอดภัย เป�นการลดอัตราการเกิดอาชญากรรม สร^างความสามัคคี  
คือพลัง ความสามัคคี มีด^วยกัน ๒ ประการ คือ (๑) ความสามัคคีทางกายได̂แก� การร�วมแรงร�วมใจกัน
ในการทํางาน (๒) ความสามัคคีทางใจได̂แก� การร�วมประชุมปรึกษาหารือกันในเม่ือเกิดปfญหาข้ึน 
นอกจากนั้นต̂องอาศัยเหตุท่ีเรียกกันว�า สาราณียธรรม ธรรมเป�นเหตุให^ระลึกถึงกัน กระทําซ่ึงความ

                                           
 ๒๑๙สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๗ วันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๒๒๐สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๘ วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๒๒๑สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๙ วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๒๒๒สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๐ วันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๒๒๓สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๑ วันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๒๒๔สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๒ วันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

เคารพระหว�างกัน อยู�ร�วมกันในสังคมด̂วยดี มีความสุข ความสงบ ไม�ทะเลาะเบาะแว^ง (๑) เมตตา
กายกรรม ทําต�อกันด̂วยเมตตาคือ แสดงไมตรีและความหวังดีต�อเพ่ือนร�วมงาน ร�วมกิจการ ร�วมชุมชน 
ด̂วยการช�วยเหลือธุระต�างๆ โดยเต็มใจ แสดงอาการกิริยาสุภาพ เคารพนับถือกัน ท้ังต�อหน^าและลับ
หลัง (๒) เมตตาวจีกรรม พูดต�อกันด̂วยเมตตาคือ ช�วยบอกแจ^งสิ่งท่ีเป�นประโยชน� สั่งสอนหรือแนะนํา
ตักเตือนกันด̂วยความหวังดี กล�าววาจาสุภาพ แสดงความเคารพนับถือกันท้ังต�อหน^าและลับหลัง 
เหมือน เล�นหมากรุก หมากล^อม ตํารวจ สร^างเครือข�าย สร^างความเข̂าใจกับประชาชน ให^ประชาชน
เป�นกระบอกเสียง ต̂องร�วมกันทํางาน การแสดงความคิดเห็นเปuาหมายเดียวกันเพ่ือให^สังคมสงบ

 (๑๔) โครงการตระหนักถึงความสําคัญของการมีส�วนร�วมของประชาชน โดยให^
ประชาชนหรือผู^มีส�วนได̂เสียได̂มีโอกาสแสดงทัศนคติและแลกเปลี่ยนข̂อมูล และความคิดเห็นเพ่ือ
แสวงหาทางเลือกและการตัดสินใจต�างๆ เก่ียวกับโครงการท่ีเหมาะสมในงานประชาสัมพันธ� และเป�น
ท่ียอมรับร�วมกันจากทุกฝ�ายท่ีเก่ียวข̂อง๒๒๖  

 (๑๕) หากต̂องการสร^างเครือข�ายหรือการได̂รับความร�วมมือ นั้นในมุมมองเห็นว�า 
ต̂องสร^างให^มีความรู^สึกนึกคิดและการรับรู^ร�วมกันเหมือนกัน ให^นึกถึงเหตุผลในการเข̂ามาร�วมกันเป�น
เครือข�ายเช�น มีความเข̂าใจในตัวปfญหาและมีจิตสํานึกในการแก̂ไขปfญหาร�วมกันประสบกับปfญหา
อย�างเดียวกันหรือต̂องการความช�วยเหลือในลักษณะท่ีคล^ายคลึงกัน ซ่ึงจะส�งผลให^กลุ�มของเครือข�าย
เกิดความรู^สึกในการดําเนินกิจกรรมร�วมกันเพ่ือแก̂ปfญหาหรือลดความเดือดร^อนท่ีเกิดข้ึน๒๒๗ 

 (๑๖) เป�นกระบวนการท่ีสําคัญ โดยเน^นให^เกิดการร�วมรับรู^ร�วมคิดร�วมตัดสินใจและ
ร�วมลงมือ กันอย�างเข̂มแข็งต̂องอาศัยการพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน ระหว�างตํารวจกับประชาชนจะสร^าง
เครือข�ายได̂อย�างยั่งยืน๒๒๘ 
  สรุป มีความแกล^วกล^า กําลังใจในการสร^างเครือข�ายความร�วมมือ (สมุตเตชนา) ได̂แก� มี
ความรู^ความสามารถในงานท่ีทําคํานึงถึงประโยชน�ของประชาชนและองค�กร การยัดยืนอยู�กับข̂อมูล
อันถูกต̂องและการแสวงหาภาคีร�วมในการทํางานเชิงข̂อเท็จจริงเพ่ือประโยชน�ของประชาชน กล^า
หาญทางจริยธรรมและการพิทักษ�รักษากฎหมายให^มีความเสมอภาค เท�าเทียมกัน การสร^างเครือข�าย
สัมพันธ� (Network) ท่ีจะแลกเปลี่ยนข�าวสารร�วมกันหรือทํากิจกรรมร�วมกัน การลงพ้ืนท่ีให^ความรู^
ด̂านความปลอดภัยกับประชาชน การช�วยกันตรวจตราความปลอดภัยของชุมชน และสามารถสรุป
เป�นตารางแจกแจงความถ่ี และแผนภาพได̂ดังนี้ 
 
 
 
 
 

                                           
 ๒๒๕สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๓ วันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๒๒๖สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๔ วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๒๒๗สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๕ วันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๒๒๘สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๖ วันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

ตารางท่ี ๔.๑๐ สรุปประเด็นสําคัญการสัมภาษณ�เชิงลึกด̂านมีความแกล^วกล^า กําลังใจในการสร^าง
เครือข�ายความร�วมมือ (สมุตเตชนา)  

ท่ี สรุปประเด็นสําคัญ ความถ่ี ผู4ให4ข4อมูลสําคัญคนท่ี 
๑ มีความรู^ความสามารถในงานท่ีทําคํานึงถึง

ประโยชน�ของประชาชนและองค�กร  
๘  ๑,๒,๓,๔,๖,๘,๑๑,๑๖  

๒ การยัดยืนอยู�กับข̂อมูลอันถูกต̂องและการ
แสวงหาภาคีร�วมในการทํางานเชิง
ข̂อเท็จจริงเพ่ือประโยชน�ของประชาชน 

๑๐  ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๑๑,๑๓,๑๕,๑๖ 

๓ กล^าหาญทางจริยธรรมและการพิทักษ�
รักษากฎหมายให^มีความเสมอภาค เท�า
เทียมกัน   

๙  ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๘,๑๐,๑๑ 

๔ การสร^างเครือข�ายสัมพันธ� (Network) ท่ี
จะแลกเปลี่ยนข�าวสารร�วมกันหรือทํา
กิจกรรมร�วมกัน  

๑๐  ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๘,๑๐,๑๒,๑๔ 

๕ การลงพ้ืนท่ีให^ความรู^ด^านความปลอดภัย
กับประชาชน การช�วยกันตรวจตราความ
ปลอดภัยของชุมชน  

๑๑  ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๙,๑๑,๑๓,๑๖  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๔ มีความแกล^วกล^า กําลังใจในการสร^างเครือข�ายความร�วมมือ (สมุตเตชนา) จากการ
สัมภาษณ�เชิงลึก 

 

๒) การยัดยืนอยู�กับข̂อมูลอันถูกต̂องและการแสวงหาภาคี
ร�วมในการทํางานเชิงข̂อเท็จจริงเพ่ือประโยชน�ของประชาชน 
 มีความแกล^วกล^า 

กําลังใจในการสร^าง
เครือข�ายความ

ร�วมมือ (สมุตเตชนา) 

๓) กล^าหาญทางจริยธรรมและการพิทักษ�รักษากฎหมาย
ให^มีความเสมอภาค เท�าเทียมกัน   
 
๔) การสร^างเครือข�ายสัมพันธ� (Network) ท่ีจะ
แลกเปลี่ยนข�าวสารร�วมกันหรือทํากิจกรรมร�วมกัน  

๕) การลงพ้ืนท่ีให^ความรู^ด^านความปลอดภัยกับประชาชน 
การช�วยกันตรวจตราความปลอดภัยของชุมชน  
 

๑) มีความรู^ความสามารถในงานท่ีทําคํานึงถึงประโยชน�ของ
ประชาชนและองค�กร  
 



 

 ๒.๔) ประเด็นสัมภาษณ� “การรับรู^ เข̂าใจและเห็นคุณประโยชน�เก่ียวกับการสื่อสาร (สัม
ปหังสนา)” เพ่ือให^เห็นเป�นรูปธรรม ผลจากการสัมภาษณ�ผู^ให^ข̂อมูลสําคัญท้ัง ๑๗ รูปหรือคน พบผล
ดังนี้ 
 (๑) ทุกอย�างต̂องชัดเจน สามารถอธิบายได̂ ประโยชน�ท่ีจะพึงได̂พึงมีเหมาะสม
หรือไม�๒๒๙ 
 (๒) ข̂อมูลท่ีสื่อสารไปนั้นต̂องแยกให^ได̂ว�าเห็นคุณค�า และเป�นประโยชน� เช�น ตํารวจ
พบประชาชน กฎหมายท่ีประชาชนควรรู^ (ประชาสัมพันธ�/สื่อสารภาพลักษณ�) ฝากบ̂านกับตํารวจ ไข̂
ข̂อคดีความทางกฎหมาย อุ�นใจเม่ือไปพบตํารวจ เม่ือท�านต̂องไปติดต�อกับสถานีตํารวจ ต̂องทําอย�างไร 
สายด�วนตํารวจ ท่ียกมาต̂องการบอกว�า ในกิจกรรมใดๆ ก็ตามท่ีเป�นโครงการอันเนื่องด̂วยตํารวจ ตาม
กรอบของการศึกษา และเน^นไปท่ีการสื่อสาร ซ่ึงสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดของการสื่อสารคือการสร^าง
ภาพลักษณ�ในการทํางานของตํารวจ โดยส�งผลเป�นประโยชน�ท่ีประชาชนจะพึงได̂ จนกระท่ังประชาชน
ในฐานะท่ีเป�นผู^รับข̂อมูลข�าวสารของการสื่อสารโดยตํารวจ หรือภาคีหน�วยงานของตํารวจ ก็จะต̂อง 
สื่อสารโดยมองไปท่ีผู^รับ คือประชาชนหรือหน�วยงานท่ีเก่ียวข̂องได̂ประโยชน�เป�นความรู^ ความเข̂าใจ
และภาพลักษณ�ท่ีดีรวมท้ังสามารถเป�นกลไก หรือภาคีร�วมปฏิบัติได̂ ซ่ึงก็จะให^เกิดภาคีเครือข�ายร�วมใน
การสื่อสารข̂อมูลข�าวสารในมิติอ่ืนๆ ต�อไป๒๓๐ 

 (๓) ในการนําเสนอข�าวสารนั้นต̂องนําข̂อมูลท่ีเป�นประโยชน�เชิงปรับเปลี่ยนทัศนคติท่ี
ดี นําไปปรับใช^ในชีวิตประจําวันได̂๒๓๑  
 (๔) การเสนอข�าวสารต̂องอาศัยความต�อเนื่องควรมีฝ�ายรับผิดชอบท่ีชัดเจน๒๓๒ 
 (๕) จัดให^มีการประเมินอย�างน^อยป�ละ ๒ ครั้ง และเผยแพร�ประชาสัมพันธ�ให^
ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน๒๓๓ 
 (๖) ในเรื่องการประเมินผลและติดตาม เรามีกระบวนการควบคุม เพ่ือให^เป�นไปตาม
วัตถุประสงค�ของการนําเสนอข̂อมูลข�าวสาร ด̂วยการประชุม หากมีการแก̂ไขต̂องรีบประชุมอย�าง
เร�งด�วนทุกกรณี ท่ีมีผลต�อความปลอดภัยของประชาชน เราวัดผลการทํางานและดําเนินการแก̂ไข
เพ่ือให^บรรลุผลท่ีต̂องการด̂วย การกําหนดข̂อมาตรฐาน มีการเปรียบเทียบและติดตามผลอย�างเป�น
ระยะหรือทุกวินาที แก̂ไขข̂อบกพร�องทันที และปรับวิธีการควบคุมเม่ือสถานการณ�เปลี่ยนแปลง๒๓๔ 
 (๗) มีการประเมินสถานการณ�และการปฏิบัติการข�าวสื่อสารตามอํานาจหน^าท่ี โดยมี
หัวหน^าคณะทํางานผู^แทนหน�วย หรือเจ^าหน^าท่ีตํารวจจากหน�วยต�างๆ มาประชุมร�วมกัน เพ่ือติดตาม
การดําเนินงาน๒๓๕ 

                                           
 ๒๒๙สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑ วันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๒๓๐สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๒ วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๔. 
 ๒๓๑สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๓ วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๒๓๒สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๔ วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๔. 
 ๒๓๓สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๕ วันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๒๓๔สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๖ วันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๒๓๕สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๗ วันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

 (๘) ส�วนการประเมินผล ติดตามสถานการณ� และการปฏิบัติการข�าวสื่อสารตาม
อํานาจหน^าท่ี โดยมีหัวหน^าคณะทํางาน ผู^แทนหน�วย หรือเจ^าหน^าท่ีตํารวจจากหน�วยต�างๆ มาประชุม
ร�วมกัน เพ่ือติดตามการดําเนินงาน๒๓๖ 

 (๙) ควรจัดให^มีการประเมินทุกป� และมีการกําหนดตัวชี้วัด นํามาวิเคราะห�ผล และ
เผยแพร�ประชาสัมพันธ� ให^ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน๒๓๗ 

 (๑๐) จากการแบ�งทีมทํางาน กระจายสร^างพันธมิตร สื่อท้ังภายในและภายนอก หา
ข̂อมูล ควบคุม หาตัวชี้วัดในการประชุมทุกเช^ารับข̂อมูลอย�างไร เช็คตรวจสอบสื่อจากช�องทางอ่ืน    
เฟชบุก ข�าว คดีต�างๆ ในสภาวะนี้เราต̂องกระตุ̂นตัวเอง สร^างแรงภายนอกมาผลักดัน การได̂เปรียบ
ด̂วยการแข�งขันในเรื่องการสื่อสารเปลี่ยนวิกฤตให^เป�นโอกาส เช�น ทีมงานช�วยมอนิเตอร�ว�า มีสื่อท่ีไหน
บ̂างพูดถึงตํารวจ ใช^ content แบบไหน เลือกกระบวนการทําโพล ประชุมสื่อสารหารือกับผู^บริหาร
นโยบายกับทีม ทํางานให^สนุก ด̂วยสังคหวัตถุ ๔ เทคนิควิธีทําให^คนรัก หรือมนต�ผูกใจประชาชน 
นั่นเอง มีทาน คือการให^ ได̂แก� การเสียสละ การเอ้ือเฟ©ªอเผื่อแผ� การแบ�งปfนช�วยเหลือป�ยวาจาได̂แก� 
การพูดคําสุภาพ อ�อนหวาน เพ่ือให^เกิดความสมานสามัคคี ด̂วยคําพูดท่ีพูดออกไปแล^วทําให^คนฟfงรัก 
เช�น คําอ�อนหวาน คําชมเชยจากใจจริง คําพูดท่ีชวนให^เกิดความสมัครสมานไมตรีเป�นต̂น หรือ    
อัตถจริยา หมายถึง การบําเพ็ญประโยชน�ช�วยเหลือกันและกันและ สมานัตตตา การวางตนเสมอต̂น
เสมอปลาย รวมท้ังยังเป�นการสร^างความนิยม และไว^วางใจให^แก�ผู^อ่ืนอีกด̂วย๒๓๘ 

 (๑๑) จากการสร^างเครือข�ายเม่ือได̂รับความร�วมมือ ประเมินผลข̂อมูลจากเครือข�าย
อย�างต�อเนื่อง ทําให^สถิติลดลง ลดอัตราเกิดอุบัติเหตุได̂ถือว�าทําให^เศรษฐกิจดีข้ึน ประชาชนมีความสุข
มากข้ึน๒๓๙ 

 (๑๒) การบริหารงานท่ัวไปท่ีเป�นกลางหรือสามารถตรวจสอบ ด̂วยอริยสัจ ๔ เหมือน
น้ําไม�เต็มแก̂ว สามารถเติมได̂ ให^พิจารณาทําสติและมีความความยุติธรรม ใช^ศาลตัดสิน มี
กระบวนการยุติธรรมเป�นหลักจะทําให^โลกสงบสุขไม�มีความวุ�นวาย๒๔๐ 

 (๑๓) ทุกโครงการท่ีมีการดําเนินการ จําเป�นต̂องมีตัวชี้วัดหรือการประเมินผล  อย�าง
เป�นกลาง มีระบบมาตรวจสอบได̂และสามารถสื่อสารในภาพลักษณ�ได̂เป�นอย�างดี๒๔๑ 

 (๑๔) เม่ือวางแผนและดําเนินการแล^ว จัดต̂องมีการประเมินผลการดําเนินการ โดย
กําหนดตัวชี้วัดตามแผนท่ีกําหนดไว^ และชี้แจงประเด็นสําคัญท่ีทันต�อสถานการณ� โดยกลุ�ม
ผู^รับผิดชอบด̂านการประชาสัมพันธ�ของแต�ละหน�วยงาน รับรู^ร�วมกันว�าผลการดําเนินการนั้นประสบ
ความสําเร็จมากน^อยเท�าไหร� ใช^ค�าจํานวน ร^อยละมาเทียบได̂๒๔๒ 

                                           
 ๒๓๖สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๘ วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๒๓๗สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๐ วันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๒๓๘สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๑ วันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๒๓๙สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๒ วันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๒๔๐สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๓ วันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๒๔๑สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๔ วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๒๔๒สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๕ วันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

 (๑๕) สําหรับเรื่องการประเมินผลและติดตามตามแผนการดําเนินงานเป�นเรื่องท่ีดี 
น�าจะมีการประเมินผลอย�างน^อยป�ละ ๒ ครั้ง หรืออาจจะมากกว�าข้ึนอยู�กับนโยบาย๒๔๓ 
  สรุป การรับรู^ เข̂าใจและเห็นคุณประโยชน�เก่ียวกับการสื่อสาร (สัมปหังสนา) ได̂แก� 
นําเสนอข̂อมูลท่ีเป�นประโยชน�เชิงปรับเปลี่ยนทัศนคติท่ีดี นําไปปรับใช^ในชีวิตประจําวันได̂ จัดให^มีการ
ประเมินอย�างน^อยป�ละ ๒ ครั้ง และเผยแพร�ประชาสัมพันธ�ให^ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน การ
ประเมินผลและติดตาม มีกระบวนการควบคุม เพ่ือให^เป�นไปตามวัตถุประสงค�ของการนําเสนอข̂อมูล
ข�าวสาร การสร^างทีมทํางานเพ่ือไปสู�การสร^างพันธมิตรกับสื่อท้ังภายในและภายนอกประเทศ การ
บริหารงานท่ัวไปตามหลักอริยสัจ ๔ โดยใช^ศาล กระบวนการยุติธรรมเป�นหลักในการตัดสินความ
ขัดแย^ง และสามารถสรุปเป�นตารางแจกแจงความถ่ี และแผนภาพได̂ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๑๑ สรุปประเด็นสําคัญการสัมภาษณ�เชิงลึกด̂านการรับรู^ เข̂าใจและเห็นคุณประโยชน�

เก่ียวกับการสื่อสาร (สัมปหังสนา)    
ท่ี สรุปประเด็นสําคัญ ความถ่ี ผู4ให4ข4อมูลสําคัญคนท่ี 
๑ นําเสนอข̂อมูลท่ีเป�นประโยชน�เชิง

ปรับเปลี่ยนทัศนคติท่ีดี นําไปปรับใช^ใน
ชีวิตประจําวันได̂  

๙  ๑,๒,๓,๔,๖,๘,๑๑,๑๒,๑๕  

๒ จัดให^มีการประเมินอย�างน^อยป�ละ ๒ ครั้ง 
และเผยแพร�ประชาสัมพันธ�ให^ประชาชน
ทราบโดยท่ัวกัน  

๑๐  ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๑๑,๑๓,๑๕,๑๖ 

๓ การประเมินผลและติดตาม มี
กระบวนการควบคุมเพ่ือให^เป�นไปตาม
วัตถุประสงค�ของการนําเสนอข̂อมูล
ข�าวสาร 

๑๑  ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๘,๑๐,๑๑,๑๔,๑๕ 

๔ การสร^างทีมทํางานเพ่ือไปสู�การสร^าง
พันธมิตรกับสื่อท้ังภายในและภายนอก
ประเทศ  

๑๑  ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๘,๑๐,๑๒,๑๔,๑๕ 

๕ การบริหารงานท่ัวไปตามหลักอริยสัจ 
๔ โดยใช^ศาล กระบวนการยุติธรรม
เป�นหลักในการตัดสินความขัดแย^ง   

๑๓  ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๙,๑๑,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖  

 
 
 
 
 

                                           
 ๒๔๓สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๖ วันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๕ การรับรู^ เข̂าใจและเห็นคุณประโยชน�เก่ียวกับการสื่อสาร (สัมปหังสนา) จากการ
สัมภาษณ�เชิงลึก 

 
  สรุป พุทธนวัตกรรมการสื่อสาร จากการศึกษาข̂อมูลท้ังเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพด̂วย
การสัมภาษณ�เชิงลึกสามารถสังเคราะห�ได̂ดังนี้ 
 ๑) ด̂านการบริหารจัดการข̂อมูลอย�างชัดเจน แจ�มแจ^ง (สันทัสสนา) ได̂แก� มีการกําหนด
ตัวบุคคลท่ีจะให^ข̂อมูลกับสื่อมวลชนในแต�ละครั้งอย�างชัดเจน มีการต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองและ
คัดเลือกประเด็นข�าวอย�างละเอียดก�อนนําเสนอสู�ประชาชน มีหลักฐานเชิงประจักษ�สามารถชี้แจงและ
อธิบายให^ประชาชนเข̂าใจได̂อย�างแจ�มแจ^ง มีการใช^เทคนิควิธีการสื่อสารและเนื้อหาท่ีเหมาะสมกับ
ผู^รับสาร และผู^บริหาร/ผู^นําองค�กรต̂องเป�นผู^มีศีล เน^นการบริหารงานอย�างซ่ือสัตย�สุจริต มีเมตตา 
ปราศจากอคติ 
  ๒) ด̂านการเผยแพร�ข̂อมูลอย�างจูงใจให^เห็นจริงเพ่ือสร^างการรับรู^ (สมาทปนา) ได̂แก� มี
การเผยแพร�ข̂อมูลข�าวสารผ�านสื่อหลักและสื่อออนไลน� มีการใช^วาจาท่ีสุภาพ ประชาชนเกิดความ
ประทับใจและยอมรับในข̂อมูล มีการเผยแพร�ข̂อมูลข�าวสารผ�านกิจกรรมท่ีเป�นโครงการหรือการจัด
นิทรรศการ สร^างการมีส�วนร�วมในข̂อมูลข�าวสารเช�น นักข�าวภาคพลเมืองด̂านการทํางานของตํารวจ 
ใช^เครื่องมือและเพ่ิมช�องทางการสื่อสารท่ีหลากหลายและทันสมัย  
  ๓) ด̂านมีความแกล^วกล^า กําลังใจในการสร^างเครือข�ายความร�วมมือ (สมุตเตชนา) ได̂แก� 
มีความแกล^วกล^า เสียสละ และพยายามทํางานด̂านการสื่อสารอย�างต�อเนื่อง มีการสร^างเครือข�าย
ความร�วมมือด̂านการสื่อสารกับหน�วยงานต�างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน มีการประสานสัมพันธ�ผ�านการ
สัมมนาเพ่ือสร^างเครือข�ายมวลชนประจําภูมิภาค กล^าหาญทางจริยธรรมและการพิทักษ�รักษา
กฎหมายให^มีความเสมอภาค เท�าเทียมกัน และการลงพ้ืนท่ีให^ความรู^ด^านความปลอดภัยกับประชาชน 
การช�วยกันตรวจตราความปลอดภัยของชุมชน  

๑) นําเสนอข̂อมูลท่ีเป�นประโยชน�เชิงปรับเปลี่ยนทัศนคติท่ี
ดี นําไปปรับใช^ในชีวิตประจําวันได̂  
 
๒) จัดให^ให^มีการประเมินอย�างน^อยป�ละ ๒ ครั้ง และ
เผยแพร�ประชาสัมพันธ�ให^ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน  
 การรับรู^ เข̂าใจและ

เห็นคุณประโยชน�
เก่ียวกับการสื่อสาร 

(สัมปหังสนา) 

๓) การประเมินผลและติดตาม มีกระบวนการควบคุมเพ่ือให^
เป�นไปตามวัตถุประสงค�ของการนําเสนอข̂อมูลข�าวสาร 
 
๔) การสร^างทีมทํางานเพ่ือไปสู�การสร^างพันธมิตรกับสื่อท้ัง
ภายในและภายนอกประเทศ  
 
๕) การบริหารงานท่ัวไปตามหลักอริยสัจ ๔ โดยใช^ศาล 
กระบวนการยุติธรรมเป�นหลักในการตัดสินความขัดแย^ง   
 



 

  ๔) ด̂านการรับรู^ เข̂าใจและเห็นคุณประโยชน�เก่ียวกับการสื่อสาร (สัมปหังสนา) ได̂แก� มี
สร^างการรับรู^ และความเข̂าใจอันดีแก�ประชาชน มีกระบวนการติดตามการทํางานด̂านการสื่อสาร
อย�างต�อเนื่อง มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงเพ่ือให^เกิดการพัฒนาท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
จัดให^ให^มีการประเมินอย�างน^อยป�ละ ๒ ครั้ง และเผยแพร�ประชาสัมพันธ�ให^ประชาชนทราบ 
บริหารงานตามหลักอริยสัจ ๔ ใช^กระบวนการยุติธรรมเป�นหลักในการตัดสินความขัดแย^ง   
 
    ๔.๒.๒ ข4อมูลเก่ียวกับการบริหารงานประชาสัมพันธ� 
 ๑) จากการวิจัยเชิงปริมาณ 
 การวิเคราะห�ข̂อมูลเก่ียวกับการบริหารงานประชาสัมพันธ� ประกอบด̂วย ๑) โครงสร^าง
องค�กร ๒) กลยุทธ�การประชาสัมพันธ� ๓) เจ^าหน^าท่ี ๔) ลีลาผู^นํา ๕) ระบบการประชาสัมพันธ� ๖) 
ทักษะ ๗) ค�านิยมร�วม ดังแสดงในตารางท่ี ๔.๑๒-๔.๑๓  
  
ตารางท่ี ๔.๑๒ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข̂อมูลการบริหารงานประชาสัมพันธ�ในภาพรวม 
              (n=๒๓๑) 

ข4อ การบริหารงานประชาสัมพันธ� Χ  S.D. แปลผล 
๑ โครงสร^างองค�กร ๓.๕๕ .๗๕๘ มาก 
๒ กลยุทธ�การประชาสัมพันธ� ๓.๕๙ .๗๓๖ มาก 
๓ เจ^าหน^าท่ี ๓.๕๑ .๗๘๑ มาก 
๔ ลีลาผู^นํา ๓.๔๙ .๗๕๗ มาก 
๕ ระบบการประชาสัมพันธ� ๓.๔๒ .๘๑๓ มาก 
๖ ทักษะ ๓.๕๕ .๗๓๘ มาก 
๗ ค�านิยมร�วม ๓.๕๒ .๗๕๒ มาก 
 ภาพรวมการบริหารงานประชาสัมพันธ� ๓.๕๒ .๖๗๔ มาก 

  
  จากตารางท่ี ๔.๑๒ พบว�า เจ^าหน^าท่ีตํารวจมีความคิดเห็นต�อการบริหารงานประชาสัมพันธ�
โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๒ ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท�ากับ ๐.๖๗๔ เม่ือ
พิจารณาเป�นรายด̂านพบว�าอยู�ในระดับมากทุกด̂าน โดยเรียงลําดับตามค�าเฉลี่ยได̂แก� กลยุทธ�การ
ประชาสัมพันธ� มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๙ รองลงมาคือโครงสร^างองค�กร และทักษะ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 
๓.๕๕ เท�ากัน ค�านิยมร�วม มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๒ เจ^าหน^าท่ี มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๑ ลีลาผู^นํา มี
ค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๙ และระบบการประชาสัมพันธ� มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๒ ตามลําดับ เม่ือพิจารณา
เป�นรายข̂อของแต�ละด̂านพบผลการศึกษาดังนี้  

  
 
 
 
 



 

ตารางท่ี ๔.๑๓ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข̂อมูลการบริหารงานประชาสัมพันธ�จําแนกเป�น
รายข̂อ                      (n=๒๓๑) 

ข4อ ๑. โครงสร4างองค�กร  Χ  S.D. แปลผล 
๑  หน�วยงานด̂านการประชาสัมพันธ�ของสํานักงานตํารวจ

แห�งชาติมีโครงสร^างท่ีเรียบง�ายไม�สลับซับซ̂อน ๓.๖๒ .๘๒๔ มาก 
๒  ทีมงานด̂านการประชาสัมพันธ�ของสํานักงานตํารวจ

แห�งชาติทํางานร�วมกันอย�างลงตัว มีการบูรณาการกัน
อย�างต�อเนื่อง ๓.๕๖ .๘๔๒ มาก 

๓ ทีมงานด̂านการประชาสัมพันธ�ของสํานักงานตํารวจ
แห�งชาติมีขนาดกําลังคนท่ีน^อยแต�เต็มไปด̂วยทักษะ
และมีคุณภาพ  ๓.๔๗ .๘๑๗ มาก 

 ภาพรวม  ๓.๕๕ .๗๕๘ มาก 
 ๒. กลยุทธ�การประชาสัมพันธ�     

๔ ทีมงานด̂านการประชาสัมพันธ�ของสํานักงานตํารวจ
แห�งชาติมีการกําหนดทิศทาง ตลอดจนวิธีการทํางาน
ขององค�กรด̂านการประชาสัมพันธ� ๓.๕๙ .๘๑๘ มาก 

๕ ทีมงานด̂านการประชาสัมพันธ�ของสํานักงานตํารวจ
แห�งชาติมีค�านิยมร�วมกันท่ีชัดเจน ๓.๕๙ .๗๘๐ มาก 

๖ ทีมงานด̂านการประชาสัมพันธ�ของสํานักงานตํารวจ
แห�งชาติเอาใจใส�ประชาชน มีการสร^างความสัมพันธ�ท่ี
ดีกับประชาชนอย�างต�อเนื่อง  ๓.๕๘ .๗๙๒ มาก 

 ภาพรวม  ๓.๕๙ .๗๓๖ มาก 
ข4อ ๓. เจ4าหน4าท่ี    
๗ สํานักงานตํารวจแห�งชาติมีการวิเคราะห�ความพร^อม

ด̂านกําลังคนอยู�เสมอเพ่ือให^สมดุลกับภาระงานด̂านการ
ประชาสัมพันธ� ๓.๔๙ .๘๔๙ มาก 

๘ สํานักงานตํารวจแห�งชาติมุ�งเน^นการเพ่ิมผลผลิตโดยให^
เจ^าหน^าท่ีหนึ่งคนสามารถทํางานได̂หลายอย�าง  ๓.๕๕ .๘๖๗ มาก 

๙ สํานักงานตํารวจแห�งชาติเป�ดโอกาสให^อิสระในการ
ทํางานอย�างเต็มท่ีเพ่ือให^เกิดความคิดริเริ่มสร^างสรรค�
ในงานประชาสัมพันธ�  ๓.๔๗ .๙๑๒ มาก 

 ภาพรวม ๓.๕๑ .๗๘๑ มาก 
ข4อ ๔. ลีลาผู4นํา     
๑๐ หัวหน^าหน�วยงานด̂านการประชาสัมพันธ�ของ 

สํานักงานตํารวจแห�งชาติมีวิสัยทัศน� และมี
ความสามารถในการสื่อสาร ๓.๕๕ .๘๑๑ มาก 



 

ตารางท่ี ๔.๑๓ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข̂อมูลการบริหารงานประชาสัมพันธ�จําแนกเป�น
รายข̂อ (ต�อ)                    (n=๒๓๑) 

ข4อ  Χ  S.D. แปลผล 
๑๑ สํานักงานตํารวจแห�งชาติมีการกระจายอํานาจการ

ตัดสินใจสู�เจ^าหน^าท่ีในระดับรองลงมาได̂ ๓.๔๗ .๘๒๘ มาก 
๑๒ สํานักงานตํารวจแห�งชาติมีการเปลี่ยนแปลงองค�กรให^

เหมาะสมกับสถานการณ�บ̂านเมืองอยู�เสมอ ๓.๔๖ .๘๕๓ มาก 
 ภาพรวม  ๓.๔๙ .๗๕๗ มาก 
 ๕. ระบบการประชาสัมพันธ�     

๑๓ สํานักงานตํารวจแห�งชาติสามารถทํางานด̂าน
ประชาสัมพันธ�ได̂อย�างเต็มประสิทธิภาพ ลดค�าใช^จ�าย ๓.๔๑ .๘๓๙ มาก 

๑๔ สํานักงานตํารวจแห�งชาติสามารถสร^างความพึงพอใจ
ให^กับประชาชนได̂ ๓.๔๑ .๘๗๐ มาก 

๑๕ สํานักงานตํารวจแห�งชาติมีการสร^างความแตกต�างและ
นวัตกรรมการสื่อสารให^เกิดข้ึนในองค�กรด̂วย ๓.๔๔ .๘๘๗ มาก 

 ภาพรวม  ๓.๔๒ .๘๑๓ มาก 
ข4อ ๖. ทักษะ Χ  S.D. แปลผล 
๑๖ เจ^าหน^าท่ีของสํานักงานตํารวจแห�งชาติมีความรอบรู^ 

สามารถนําไปประยุกต�ในการทํางานให^ประสบ
ความสําเร็จได̂ในมาตรฐานระดับสูง ๓.๕๒ .๘๒๘ มาก 

๑๗ เจ^าหน^าท่ีของสํานักงานตํารวจแห�งชาติมีความรัก 
ศรัทธาในงานประชาสัมพันธ�อย�างเต็มเป�¤ยม  ๓.๕๗ .๘๑๔ มาก 

๑๘ เจ^าหน^าท่ีของสํานักงานตํารวจแห�งชาติมีทัศนคติท่ีดีต�อ
งานประชาสัมพันธ� มีความรักในงานและทํางานด̂วย
ความสุข ๓.๕๕ .๘๐๐ มาก 

 ภาพรวม ๓.๕๕ .๗๓๘ มาก 
ข4อ ๗. ค�านิยมร�วม  Χ  S.D. แปลผล 
๑๙ หน�วยงานต�างๆ ภายในสํานักงานตํารวจแห�งชาติมี

ความคิด ความเชื่อท่ีสอดคล^องกัน ผนึกกําลังในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือสร^างผลผลิตขององค�กร ๓.๔๘ .๗๙๖ มาก 

๒๐ สํานักงานตํารวจแห�งชาติมีความสามารถในการแข�งขัน 
มุ�งสู�ความเป�นเลิศด̂านการประชาสัมพันธ� ๓.๔๙ .๘๔๔ มาก 

๒๑ สํานักงานตํารวจแห�งชาติเน^นรับผิดชอบต�อสังคมเป�น
หลักและผลการปฏิบัติงานอย�างเท่ียงธรรม ๓.๖๐ .๘๑๗ มาก 

 ภาพรวม  ๓.๕๒ .๗๕๒ มาก 
 ภาพรวมการบริหารงานประชาสัมพันธ� ๓.๕๒ .๖๗๔ มาก 



 

  จากตารางท่ี ๔.๑๓ ผลการวิเคราะห�ข̂อมูลเก่ียวกับการบริหารงานประชาสัมพันธ�โดยภาพ
รวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๒ ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท�ากับ .๖๗๔ เม่ือพิจารณาเป�น
รายข̂อของแต�ละด̂านพบผลการศึกษาดังนี้   
 ๑. ด̂านโครงสร^างองค�กร พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๕ เม่ือ
พิจารณาเป�นรายข̂อพบว�ามีค�าเฉลี่ยอยู�ในระดับมากทุกข̂อ และเรียงตามลําดับได̂แก� หน�วยงานด̂าน
การประชาสัมพันธ�ของสํานักงานตํารวจแห�งชาติมีโครงสร^างท่ีเรียบง�ายไม�สลับซับซ̂อน มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ ๓.๖๒ รองลงมาคือ ทีมงานด̂านการประชาสัมพันธ�ของสํานักงานตํารวจแห�งชาติทํางาน
ร�วมกันอย�างลงตัว มีการบูรณาการกันอย�างต�อเนื่อง มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๖ และทีมงานด̂านการ
ประชาสัมพันธ�ของสํานักงานตํารวจแห�งชาติมีขนาดกําลังคนท่ีน^อยแต�เต็มไปด̂วยทักษะและมีคุณภาพ 
มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๗ ตามลําดับ  
 ๒. ด̂านกลยุทธ�การประชาสัมพันธ� พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 
๓.๕๙ เม่ือพิจารณาเป�นรายข̂อพบว�ามีค�าเฉลี่ยอยู�ในระดับมากทุกข̂อ และเรียงตามลําดับได̂แก� 
ทีมงานด̂านการประชาสัมพันธ�ของสํานักงานตํารวจแห�งชาติมีการกําหนดทิศทาง ตลอดจนวิธีการ
ทํางานขององค�กรด̂านการประชาสัมพันธ� มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๙ ทีมงานด̂านการประชาสัมพันธ�ของ
สํานักงานตํารวจแห�งชาติมีค�านิยมร�วมกันท่ีชัดเจน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๙ และทีมงานด̂านการ
ประชาสัมพันธ�ของสํานักงานตํารวจแห�งชาติเอาใจใส�ประชาชน มีการสร^างความสัมพันธ�ท่ีดีกับ
ประชาชนอย�างต�อเนื่อง มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๘ ตามลําดับ     
 ๓. ด̂านเจ^าหน^าท่ี พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๑ เม่ือพิจารณา
เป�นรายข̂อพบว�ามีค�าเฉลี่ยอยู�ในระดับมากทุกข̂อ และเรียงตามลําดับได̂แก� สํานักงานตํารวจแห�งชาติ
มุ�งเน^นการเพ่ิมผลผลิตโดยให^เจ^าหน^าท่ีหนึ่งคนสามารถทํางานได̂หลายอย�าง มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๕ 
รองลงมาคือ สํานักงานตํารวจแห�งชาติมีการวิเคราะห�ความพร^อมด̂านกําลังคนอยู�เสมอเพ่ือให^สมดุล
กับภาระงานด̂านการประชาสัมพันธ� มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๙ และสํานักงานตํารวจแห�งชาติเป�ดโอกาส
ให^อิสระในการทํางานอย�างเต็มท่ีเพ่ือให^เกิดความคิดริเริ่มสร^างสรรค�ในงานประชาสัมพันธ� มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ ๓.๔๗ ตามลําดับ   
 ๔. ด̂านลีลาผู^นํา พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๙ เม่ือพิจารณา
เป�นรายข̂อมีค�าเฉลี่ยอยู�ในระดับมากทุกข̂อ และเรียงตามลําดับได̂แก� หัวหน^าหน�วยงานด̂านการ
ประชาสัมพันธ�ของ สํานักงานตํารวจแห�งชาติมีวิสัยทัศน� และมีความสามารถในการสื่อสาร มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ ๓.๕๕ รองลงมาคือ สํานักงานตํารวจแห�งชาติมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจสู�เจ^าหน^าท่ีใน
ระดับรองลงมาได̂ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๗ และสํานักงานตํารวจแห�งชาติมีการเปลี่ยนแปลงองค�กรให^
เหมาะสมกับสถานการณ�บ^านเมืองอยู�เสมอ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๖ ตามลําดับ    
 ๕. ด̂านระบบการประชาสัมพันธ� พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๒ 
เม่ือพิจารณาเป�นรายข̂อพบว�ามีค�าเฉลี่ยอยู�ในระดับมากทุกข̂อ และเรียงตามลําดับได̂แก� สํานักงาน
ตํารวจแห�งชาติมีการสร^างความแตกต�างและนวัตกรรมการสื่อสารให^เกิดข้ึนในองค�กรด̂วย มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ ๓.๔๔ รองลงมาคือสํานักงานตํารวจแห�งชาติสามารถทํางานด̂านประชาสัมพันธ�ได̂อย�างเต็ม
ประสิทธิภาพ ลดค�าใช^จ�ายด̂วย มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๑ และสํานักงานตํารวจแห�งชาติสามารถสร^าง
ความพึงพอใจให^กับประชาชนได̂ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๑ ตามลําดับ      



 

 ๖. ด̂านทักษะ พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๕ เม่ือพิจารณาเป�น
รายข̂อพบว�ามีค�าเฉลี่ยอยู�ในระดับมากทุกข̂อ และเรียงตามลําดับได̂แก� เจ^าหน^าท่ีของสํานักงานตํารวจ
แห�งชาติมีความรัก ศรัทธาในงานประชาสัมพันธ�อย�างเต็มเป�¤ยม มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๗ รองลงมาคือ 
เจ^าหน^าท่ีของสํานักงานตํารวจแห�งชาติมีทัศนคติท่ีดีต�องานประชาสัมพันธ� มีความรักในงานและ
ทํางานด̂วยความสุข มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๕ และเจ^าหน^าท่ีของสํานักงานตํารวจแห�งชาติมีความรอบรู^ 
สามารถนําไปประยุกต�ในการทํางานให^ประสบความสําเร็จได̂ในมาตรฐานระดับสูง มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 
๓.๕๒ ตามลําดับ      
 ๗. ด̂านค�านิยมร�วม พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๒ เม่ือพิจารณา
เป�นรายข̂อมีค�าเฉลี่ยอยู�ในระดับมากทุกข̂อ และเรียงตามลําดับได̂แก� สํานักงานตํารวจแห�งชาติเน^น
รับผิดชอบต�อสังคมเป�นหลักและผลการปฏิบัติงานอย�างเท่ียงธรรม มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๐ รองลงมา
คือ สํานักงานตํารวจแห�งชาติมีความสามารถในการแข�งขัน มุ�งสู�ความเป�นเลิศด̂านการประชาสัมพันธ� 
มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๙ และหน�วยงานต�างๆ ภายในสํานักงานตํารวจแห�งชาติมีความคิด ความเชื่อท่ี
สอดคล^องกัน ผนึกกําลังในการปฏิบัติงานเพ่ือสร^างผลผลิตขององค�กร มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๘ 
ตามลําดับ     
 ๒) การวิจัยเชิงคุณภาพเก่ียวกับการบริหารการประชาสัมพันธ�จากการสัมภาษณ� 

๒.๑) ประเด็นสัมภาษณ� “การพัฒนาโครงสร^างองค�กรเพ่ือการสื่อสาร” ของสํานักงาน
ตํารวจแห�งชาติ ผลการจากการสัมภาษณ�ผู^ให^ข̂อมูลสําคัญท้ัง ๑๗ รูปหรือคน พบผลดังนี้ 
 (๑) ปรับคนให^เหมาะสมกับงานในความถนัดของแต�ละคน๒๔๔ 

 (๒) ต้ังบุคคล คณะบุคคล หน�วยงานภายในสังกัดให^มีส�วนร�วมในการบริหาร และ
การดําเนินการด̂านการประชาสัมพันธ�ในองค�รวม ในความหมายว�าจะมีกลยุทธ�อะไรอย�างไร ต̂องมี
บุคคล คณะบุคคล หรือหน�วยงานเข̂าไปเป�นภาคีรับผิดชอบร�วม หรือเป�นเจ^าภาพ การจัดต้ังองค�กร 
ภายในโครงสร^างหน�วยงานหลักจึงมีความจําเป�น๒๔๕ 

 (๓) โครงสร^าง มีวัตถุประสงค� มีการปฏิบัติตามกรอบท่ีชัดเจน๒๔๖ 
 (๔) การพัฒนาองค�กรต̂องมีการวางแผนการสื่อสาร เพ่ือให^ประชาชน ได̂รู^จักองค�กร

มากข้ึน พร^อมท้ังมีการประชาสัมพันธ�ให^คนในองค�กรมีจิตสํานึกเดียวกัน เพ่ือสะท̂อนให^เห็น
ภาพลักษณ�ในภาพรวมขององค�กรร�วมกัน ดังนั้นการวางแผนการสื่อสารจึงเป�นกระบวนการท่ีมี
ความสําคัญ ท่ีต^องการวิเคราะห�และการตัดสินใจ๒๔๗ 

 (๕) ทุกองค�กร ต̂องการดําเนินงานมุ�งผลลัพธ�สุดท̂ายคือ “ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย�สินของประชาชนและความยุติธรรม เป�นธรรมดาท่ีมีการสื่อสารเรื่องภาพลักษณ�ของตํารวจยัง
อยากให^ร�วมมือกันกู̂ภาพลักษณ�ให^กลับมาเป�นท่ีน�าเชื่อถือของประชาชน แก̂ปfญหาทุกอย�างท่ี
ประชาชนสัมผัสในส�วนท่ีไม�ดีของตํารวจ เรื่องการเรียกรับผลประโยชน� ชอบเปรียบเทียบปรับ สิ่ง
เหล�านี้เป�นภาพลบท่ีไม�ดีจะต̂องได̂รับการแก̂ไข ส�วนภาพท่ีดีจะเดินหน^าต�อไป ไม�ว�าจะเป�นด̂านความ

                                           
 ๒๔๔สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑ วันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๒๔๕สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๒ วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๔. 
 ๒๔๖สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๓ วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๒๔๗สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๕ วันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

ม่ันคงของชาติการปกปuอง เทิดทูน ถวายพระเกียรติ พิทักษ�รักษาสถาบันพระมหากษัตริย�และพระ
บรมวงศานุวงศ� โดยถือเป�นภารกิจท่ีมีความสําคัญสูงสุด การปuองกันอาชญากรรมการปuองกัน
ปราบปรามการสืบสวนคดีสําคัญท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งคือการดูแลขวัญกําลังใจ สวัสดิการ 
ผู^ใต̂บังคับบัญชา โดยเฉพาะระดับชั้นประทวน ซ่ึงถือเป�นมดงานของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ๒๔๘ 

 (๖) องค�กรต̂องมี (๑) มีการพัฒนาปรับโครงสร^างการบริหารสื่อท้ังภายในและ
ภายนอก นํามาช�วยประชาสัมพันธ�เผยแพร�งานข�าวกรอง และชี้แจงทําความเข̂าใจการปฏิบัติหน^าท่ี
ราชการในภาพรวมของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ โดยให^ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และคําสั่ง
ต�างๆ ท่ีเก่ียวข̂องโดยเคร�งครัด (๒) มีการรวบรวมข̂อมูล ข�าวสารและผลการปฏิบัติงานของหน�วย
ต�างๆ ในสังกัดสํานักงานตํารวจแห�งชาติ เพ่ือเผยแพร�ประชาสัมพันธ�ให^ประชาชนทราบถึงความ
คืบหน^าการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญต�างๆ ของรัฐบาล และสํานักงานตํารวจแห�งชาติ (๓) 
ติดตามข̂อมูลข�าวสารสําคัญท่ีปรากฏตามสื่อต�างๆ ทุกประเภท ท้ังภายในและภายนอกประเทศ๒๔๙ 

 (๗) การประชาสัมพันธ�ท่ีเผยแพร�ข̂อมูลข�าวสารผ�านช�องทางเชิงรุก ผ�านสื่อโซเชียล
มากข้ึน บางกรณีท่ีต̂องทําความเข̂าใจให^ประชาชนบางเรื่อง บางเนื้อหา เช�น กรณีการปuองกันการ
ชุมนุม ด̂วยโครงสร^างเป�นหน�วยงานท่ีรักษาความม่ันคงและรักษาความสงบเรียบร^อยในสังคม  
ปuองกันและปราบปราม ลดสถิติอาชญากรรม บรรเทาความเดือดร^อน๒๕๐ 

 (๙) แนวทางการพัฒนาคือ การต้ังเปuาหมายเพ่ือการบริหารได̂ดีเกิดประโยชน�สูงสุด 
อย�างเช�น งานจราจร หน�วยงานจราจร วางนโยบาย ด̂วยการต้ังคณะกรรมการบริหาร“สื่อ”มีการ
ประชุมร�วมกันว�า “หัวใจของจราจร” คืออะไร เม่ือต้ังประเด็น หาแนวทางแก̂ไข หาเหตุทันที โดย
วางเปuาหมายว�า (๑) ดูว�าเหตุเกิดจากอะไรท่ีจะมีผลกระทบงานจราจร (๒) วางแผนว�ากระทบเส^นทาง
ไหน จุดตรงไหน (๓) ประชาชนควรจะหลีกเลี่ยงเส^นทางท่ีมีผลกระทบจะให^เลือกไปทางเส^นไหนได̂
บ̂างไหม (๔) วางแผนการใช^สื่อว�ามีอะไรบ̂าง สมคําว�า ฝนตกฟuาร^องต̂องรีบแจ^ง เป�นการเตือนว�าจะ
เหตุอะไรบ̂าง๒๕๑ 

 (๑๐) มีการทบทวนกรอบ วัตถุประสงค� แนวทาง แผนการประชาสัมพันธ�เพ่ือนําไป
ปรับปรุงให^ดีข้ึน๒๕๒ 

 (๑๑) องค�กรต̂องมีเปuาหมาย มีวิสัยทัศน� วัตถุประสงค� มีความมุ�งหวังเรื่องการรักษา
ความปลอดภัยของประชาชน จึงต̂องมีวัตถุประสงค�เพ่ือให^ประชาชนปลอดภัยในกรอบการรักษาความ
ปลอดภัยของประชาชน ทําให^สังคมสงบสุข ตํารวจมีหน^าท่ีควบคุมอาชญากรรม เราต̂องมีกลยุทธ�ใน
การนําเสนอด̂านดีได̂ โดยต̂องมองมิติรอบด̂าน ตกผลึกหาเหตุแห�งทุกข� หามุมท่ีนําเสนอในด̂านดี ใช^
หลักทฤษฎียุ�งเหยิง หรือความอลวน ว�ามีปfจจัยก�อให^เกิดปfญหาอะไร ผู^ร^ายจะสร^างปfญหาอะไรใหม�ๆ 
อีก แก̂ปfญหาอย�างไร แนวทางหรือจะก�อให^เกิดปfญญา ทุกอย�างมีต̂นทุนในการลงทุนแก̂ไข ปfญหา มี
ผลกระทบอะไรบ̂าง (มลภาวะในการกระทําของเรา) แล^วกลับมาท่ีตกผลึกให^เข̂าใจ เห็นแจ^ง อย�างมี

                                           
 ๒๔๘สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๖ วันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๒๔๙สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๗ วันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๒๕๐สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๘ วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๒๕๑สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๙ วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๒๕๒สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๐ วันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

สติ (สมองสั่งการ) ทําด̂วยใจ (ใจนิ่ง) มีความพร^อมใคร�ครวญปfญหา ทีมผู^ท่ีทํางาน วางจิตใจให^ ปกติ 
หาความรู^ ใคร�ครวญปfญหา เจริญสติ เช�น ฝ¦ก ด̂วยการฟfงเพลง ไม�คิดอะไร ปล�อยวาง เรียกฝ¦กสติ รู^ตัว
เอง หรือการเจริญวิปfสสนา โยงเข̂ามาจะวิเคราะห�หาสาเหตุ หนทาง เดินสายกลาง บรรลุอย�างไร เริ่ม
จากตัวเอง๒๕๓ 

 (๑๒) การบริหารโครงสร^างองค�กรเม่ือรับนโยบายแล^ว กําหนดแผนงาน (Plan) มี
การวางแผนร�วมกัน ไปแนวทางเดียวกัน กําหนดแนวทางปฏิบัติงานให^บรรลุเปuาหมายท่ีต̂องการ 
ขับเคลื่อนนโยบายสําคัญต�างๆ เรื่องการรักษาความปลอดภัย ประชาชน สังคมสงบสุข การควบคุม
อาชญากรรม ให^ปรากฏผลชัดเจนเป�นรูปธรรม เช�น การลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท̂องถนน 
โครงการสวมหมวกกันน็อค การโกงเงินทางธุรกรรมทางออนไลน� เป�นต̂น๒๕๔ 

 (๑๓) การพัฒนาโครงสร^างขององค�กรต̂องมีวิสัยทัศน� เปuาหมาย วางวัตถุประสงค� มี
ความมุ�งหวังเรื่องการรักษาความปลอดภัยของประชาชน จึงต̂องมีวัตถุประสงค�เพ่ือให^ประชาชน
ปลอดภัย มีมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยอย�างเป�นระบบ รูปธรรม สังคมสงบสุข มีหน^าท่ีควบคุม
อาชญากรรม ประเด็นเรื่องศิลปะการเสนอข�าว เนื้อหาข�าว ต̂องศึกษารู^ว�ามีให^แล^วมีผลกระทบอะไร 
ตรงไหน วิเคราะห� ระดมความคิดให^ตรงประเด็นกลุ�มเปuาหมาย๒๕๕ 

 (๑๔) ค̂นหา จุดเด�น จุดด̂อย ของหน�วยงานโดยการสํารวจความคิดเห็น ทัศนคติ 
และประมวลผลออกมาเป�นนโยบายนําไปปฏิบัติให^ทุกหน�วยงานปฏิบัติเหมือนกันท้ังองค�กร๒๕๖ 

 (๑๕) ให^มีการวางระบบงานท่ีดีมีเทคโนโลยีท่ีดีรองรับและมีการให^ความรู^ เรื่อง
เทคโนโลยีใหม�ๆ๒๕๗ 

 (๑๖) ในการพัฒนาโครงสร^างองค�กร หากเป�นเชิงรุกควรมีการเป�ดโอกาสให^ ทุก
หน�วยงานภายในทีเก่ียวข̂อง แสดงความคิดเห็นแนวทางท่ีเป�นระบบ และนํามาปรับปรุงพัฒนาให^เกิด
ประสิทธิภาพในการทํางานและขณะเดียวกันผู^บริหารด̂านการประชาสัมพันธ�จะต̂องสามารถสร^าง
ความเปลี่ยนแปลงข้ึนโดยสร^างความเข̂าใจและแสวงหาความร�วมมือร�วมใจในลักษณะ “ร�วมคิด ร�วม
ทํา ร�วมรับผิดชอบ ร�วมรับผลประโยชน� และร�วมกันอย�างบูรณาการ” การทํางานประชาสัมพันธ�เป�น
งานท่ีมีความสําคัญอย�างยิ่งของทุกฝ�ายท่ีต̂องทําไม�มีสิ้นสุด ต̂องทําอย�างต�อเนื่อง และทุกระยะเวลา
เปรียบเสมือนคลื่นทะเลท่ีจะกระทบฝf¤งตลอดเวลาจึงจะประสบความสําเร็จในการ ประชาสัมพันธ�ซ่ึง
ในปfจจุบันต̂องทําการประชาสัมพันธ�ในเชิงรุกเท�านั้นท่ีจะทําให^ประสบความสําเร็จ๒๕๘ 

 (๑๗) “ควรมีหน�วยงานด̂านประชาสัมพันธ�ท่ีเป�นเอกภาพ” ในการประชาสัมพันธ�
หน�วยงานท่ีมีขนาดใหญ�และโครงสร^างซับซ̂อนถึงแม̂แต�ละส�วนงานจะมีการประชาสัมพันธ�ของตัวเอง 
แต�ควรจะมีแนวทางและนโยบายในการประชาสัมพันธ�ท่ีไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงสามารถทําได̂โดยมี

                                           
 ๒๕๓สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๑ วันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๒๕๔สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๒ วันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๒๕๕สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๓ วันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๒๕๖สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๔ วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๒๕๗สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๕ วันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๒๕๘สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๖ วันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

หน�วยงานประชาสัมพันธ�กลางท่ีเป�นผู^กําหนดแนวทางการประชาสัมพันธ�และคอยดูแลควบคุมการ
ประชาสัมพันธ�ของแต�ละส�วนงาน ในลักษณะของการทํางานแบบบูรณาการ๒๕๙ 
  สรุป การพัฒนาโครงสร^างองค�กรเพ่ือการสื่อสาร ได̂แก� กําหนดวิสัยทัศน� เปuาหมาย 
วัตถุประสงค� โดยเน^นเรื่องการรักษาความปลอดภัยของประชาชน แต�งต้ังบุคลากรภายในสังกัดให^มี
ส�วนร�วมในการบริหารและการดําเนินการด̂านการประชาสัมพันธ�ในองค�กร ปรับโครงสร^างการบริหาร
สื่อโดยใช^บุคลากรภายนอกมาช�วยประชาสัมพันธ�เผยแพร�งานข�าวกรองและชี้แจงทําความเข̂าใจการ
ปฏิบัติหน^าท่ีราชการ รวบรวมข̂อมูล ข�าวสารและผลการปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 
เพ่ือเผยแพร�ให^ประชาชนทราบ มีการวางระบบงานท่ีมีเทคโนโลยีท่ีดีรองรับและมีการให^ความรู^เรื่อง
เทคโนโลยีใหม�ๆ และสามารถสรุปเป�นตารางแจกแจงความถ่ี และแผนภาพได̂ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๑๔ สรุปประเด็นสําคัญการสัมภาษณ�เชิงลึกด̂านการพัฒนาโครงสร^างองค�กรเพ่ือการ

สื่อสาร    
ท่ี สรุปประเด็นสําคัญ ความถ่ี ผู4ให4ข4อมูลสําคัญคนท่ี 
๑ กําหนดวิสัยทัศน� เปuาหมาย วัตถุประสงค� 

โดยเน^นเรื่องการรักษาความปลอดภัยของ
ประชาชน 

๑๐  ๒,๔,๕,๖,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๓,๑๕  

๒ แต�งต้ังบุคลากรภายในสังกัดให^มีส�วนร�วมใน
การบริหารและการดําเนินการด̂านการ
ประชาสัมพันธ�ในองค�กร 

๙  ๒,๔,๕,๖,๑๑,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖ 

๓ ปรับโครงสร^างการบริหารสื่อโดยใช^บุคลากร
ภายนอกมาช�วยประชาสัมพันธ�เผยแพร�งาน
ข�าวกรองและชี้แจงทําความเข̂าใจการปฏิบัติ
หน^าท่ีราชการ 

๑๐  ๒,๔,๕,๖,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๔,๑๕ 

๔ รวบรวมข̂อมูล ข�าวสารและผลการปฏิบัติงาน
ในสังกัดสํานักงานตํารวจแห�งชาติ เพ่ือ
เผยแพร�ให^ประชาชนทราบ 

๗  ๕,๖,๘,๑๐,๑๒,๑๔,๑๕ 

๕ มีการวางระบบงานท่ีมีเทคโนโลยีท่ีดีรองรับ
และมีการให^ความรู^เรื่องเทคโนโลยีใหม�ๆ  

๙  ๕,๖,๗,๙,๑๑,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖  

 
 
 
 
 
 
 

                                           
 ๒๕๙สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๗ วันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพท่ี ๔.๖ การพัฒนาโครงสร^างองค�กรเพ่ือการสื่อสารจากการสัมภาษณ�เชิงลึก 
 

๒.๒) ประเด็นสัมภาษณ� “กลยุทธ�การประชาสัมพันธ�ของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ” ผล
จากการสัมภาษณ�ผู^ให^ข̂อมูลสําคัญท้ัง ๑๗ รูปหรือคน พบผลดังนี้ 

 (๑) กําหนดแผนงานให^ชัดเจนท้ังกลยุทธ�และแผนปฏิบัติของหน�วยงาน๒๖๐ 
 (๒) ความจริง ตรงดี มีประโยชน� คนชอบใจ และสื่อสารตามโอกาส ตามแนวอภัย

ชราชกุมารสูตร ประโยชน� ประหยัด สื่อสารตรงกลุ�มเปuาหมาย ภาพลักษณ� ภาพพจน� ภาพแห�งความ
จริง ท่ีควรสื่อสารออกไปโดยมีเปuาหมายปลายทางเป�นไปเพ่ือประโยชน�ของการสื่อสารองค�กร๒๖๑ 

 (๓) การบริหารท่ีดีใช^ความมีศีล จะทําให^ราบรื่น๒๖๒ 
 (๔) แนวทางการปรับกลยุทธ�การประชาสัมพันธ� (Strategy) คือการตัดสินใจ

วางแผนอย�างมีระบบ มีทิศทางมีกระบวนการทํางานท่ีชัดเจน มีความสอดคล^องกับสภาพแวดล^อม 
ต̂องอาศัยการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจของทุกหน�วย ต้ังแต�ระดับบนลงล�าง๒๖๓ 

 (๕) เรามีนโยบายขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปตํารวจในยุคสื่อสังคมออนไลน� ซ่ึง
ตํารวจเป�นบุคคล ท่ีเรียกว�าสื่อของความปลอดภัย กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของตํารวจให^มี
รูปแบบเดียวกัน การแลกเปลี่ยนข̂อมูลข�าวสารและประสานความร�วมมือกันท่ัวภูมิภาคท่ีชัดเจน 
สอดคล^องกันเชื่อมโยงกันเป�นระบบ๒๖๔ 

                                           
 ๒๖๐สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑ วันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๒๖๑สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๒ วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๔. 
 ๒๖๒สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๓ วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๒๖๓สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๕ วันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๒๖๔สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๖ วันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 

๑) กําหนดวิสัยทัศน� เปuาหมาย วัตถุประสงค� โดยเน^นเรื่อง
การรักษาความปลอดภัยของประชาชน  
 
๒) แต�งต้ังบุคลากรภายในสังกัดให^มีส�วนร�วมในการบริหาร
และการดําเนินการด̂านการประชาสัมพันธ�ในองค�กร 
 

การพัฒนา
โครงสร^างองค�กร
เพ่ือการสื่อสาร 

๓) ปรับโครงสร^างการบริหารสื่อโดยใช^บุคลากรภายนอกมา
ช�วยประชาสัมพันธ�เผยแพร�งานข�าวกรองและชี้แจงทําความ
เข̂าใจการปฏิบัติหน^าท่ีราชการ 
 
๔) รวบรวมข̂อมูล ข�าวสารและผลการปฏิบัติงานในสังกัด
สํานักงานตํารวจแห�งชาติ เพ่ือเผยแพร�ให^ประชาชนทราบ 
 
๕) มีการวางระบบงานท่ีมีเทคโนโลยีท่ีดีรองรับและมีการ
ให^ความรู^เรื่องเทคโนโลยีใหม�ๆ  
 



 

 (๖) การสื่อสารในยุคโซเชียลมีเดียนั้นการประชาสัมพันธ�ต̂องเพ่ิมช�องทางไปควบคู�
กัน สามารถนํามาใช^ในกาทําประชาสัมพันธ�เชิงรุกเพ่ือให^สังคมยอมรับ กรณีเช�น เครือข�ายของ Police 
TV ทํา Content เข̂ามามีบทบาทโดยการเพ่ิมช�องทางออนไลน� และออฟไลน�ร�วมกันท่ีจะให^บรรลุ
เปuาหมายเดียวกันได̂อย�างสมบูรณ�๒๖๕ 

 (๗) การวางแผนแบบระบบป�ดและเป�ด เช�น การสื่อสารในยุคโซเชียลมีเดียนั้น การ
ประชาสัมพันธ�ต̂องเพ่ิมช�องทางไปควบคู�กัน สามารถนํามาใช^ในการทําประชาสัมพันธ�เชิงรุก เพ่ือให^
สังคมยอมรับ เช�น ช�องทาง Police TV ยูทูบเบอร� ท้ังออนไลน�และออฟไลน�ร�วมกัน ท่ีจะให^บรรลุ
เปuาหมายเดียวกันได̂อย�างสมบูรณ�๒๖๖ 

 (๘) รับนโยบาย ประชุม วางแผน ประเมินผลก�อน-หลัง นํามาปฏิบัติ ซ่ึงเรามีทีมสื่อ
ท่ีจะบริหารงานให^ไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือประโยชน�ของประชาชนมากท่ีสุดและ การบริหารสื่อท่ี
สร^างครือข�ายเดียวกัน ข̂อมูลเดียวกัน เพ่ิมช�องทางหลายทางเพ่ือสร^างความสงบสุขให^กับพ่ีน^อง
ประชาชน๒๖๗ 

 (๙) ด̂วยสื่อสังคมออนไลน�เข̂ามามีบทบาทมากข้ึน การใช^เทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม� ในงานด̂านการประชาสัมพันธ�สามารถสร^างจุดได̂เปรียบให^กับองค�กร เพราะการนํา
เทคโนโลยีการสื่อสารข̂อมูลมาใช^ในองค�กรจะเป�นการนําความรู^จากข̂อมูลข�าวสารท่ีได̂รับมาสร^าง
ทางเลือกในการตัดสินใจการทํางานงานต�างๆ ส�งผลให^องค�กรสามารถลดต̂นทุน ลดเวลา ส�งเสริมให^
เกิดการใช^งานทรัพยากรร�วมกันซ่ึงเหมาะกับสภาพขององค�กรท่ีในปfจจุบันต̂องการการแข�งขัน
ค�อนข̂างสูง โดยเฉพาะงานท่ีต^องอาศัยความรวดเร็วในการให^ข̂อมูล เพ่ือรายงานหรืออธิบายชี้แจงหรือ
ข�าวสารท่ีเกิดข้ึนขององค�กรผู^เก่ียวข̂องได̂อย�างทันท�วงทีและตรงกลุ�มเปuาหมาย๒๖๘ 

 (๑๐) วางกลยุทธ�บริหารสื่อ PR วาง content อย�างไร ให^ดีท่ีสุด มีผลกระทบน^อย
ท่ีสุด บริหารภาพลักษณ�ของตํารวจให^เป�นเหมือนตํารวจญ่ีปุ�น เป�นมิตรและเข̂าใจชุมชนมากข้ึน  
ประชาชนเห็นตํารวจเป�นญาติ เป�นคนน�านับถืออย�างยิ่ง ต̂องสร^างภาพลักษณ�ท่ีดี ในโลกของ
เทคโนโลยีท่ีเข̂ามามีบทบาทหรือเรียกยุคโซเชียลมีเดีย เราสามารถทําได̂หลายรูปแบบเพ่ือให^ตรงกับ
กลุ�มเปuาหมายท้ัง GENX Y Z เลือกกลุ�มช�วงอายุ ยิง Content ให^ตรงประเด็น ใส�ภาพแสงเสียง 
ตอนนี้มี Tiktok ทําหน^าท่ีประชาสัมพันธ�เพ่ิมยอด กดไลค� กดแชร� ให^มีการเข̂าถึงสื่อประชาสัมพันธ�ดี
ท่ีสุด๒๖๙ 

 (๑๑) ใช^กลยุทธ�ด̂วยการหาแนวทางให^ตรงกลุ�มเปuาหมาย หาแนวทางใหม�ๆ ใช^สื่อ
ออนไลน� เพ่ิมช�องทางการสื่อสารจากเดิม ไม�ว�าจะเป�นสื่อวิทยุ โทรทัศน� แผ�นพับ เพ่ิมเฟชบุ�ก          
ยูทูบเบอร� โดยกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของตํารวจให^มีรูปแบบเดียวกัน การแลกเปลี่ยนข̂อมูล
ข�าวสารและประสานความร�วมมือกันท่ัวภูมิภาคท่ีชัดเจน๒๗๐ 

                                           
 ๒๖๕สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๗ วันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๒๖๖สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๘ วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๒๖๗สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๙ วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๒๖๘สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๐ วันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๒๖๙สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๑ วันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๒๗๐สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๒ วันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

 (๑๒) วิเคราะห� ระดมความคิดให^ตรงประเด็นกลุ�มเปuาหมาย ซ่ึงสํานักงานตํารวจ
แห�งชาติ มีสื่อ Police TV เจาะลึกข̂อมูลข�าวสารตรงประเด็นให^ข̂อมูลท่ีฉับไว จากท่ีวิเคราะห�เรื่องตรง
ประเด็นนั้น เช�น สื่อ ไทยรัฐทีวี วางประเด็นเรื่อง ความเชื่อม่ัน ส�วนอมรินทร�ทีวี มีการการทํา    
อินโฟกราฟฟ�กเข̂ามาช�วยให^เห็นภาพชัดเจน เช�น เล�าเรื่องรูปคดีต�างๆ ก็จะสั่งเกตว�าใช^เทคโนโลยีมาก
ข้ึน หรือกรณีรถยนต�ส�วนบุคคลหายเป�นความสูญเสียเราต̂องเสียเบ้ียประกัน (มีการฉ̂อโกง) ตํารวจ
ต̂องสื่อสารอย�างมีระบบ ติดตามหาทางแก̂ไขให^ไวท่ีสุด เข̂าถึงเปuาหมาย ซ่ึงการสื่อสารประชาสัมพันธ�
ควรจะต̂องวิเคราะห�ให^เห็นถึงลักษณะเฉพาะในการสื่อสารผ�านช�องทางดังกล�าวของผู^รับสาร วางแผน
กําหนดกลยุทธ�การประชาสัมพันธ�ให^สอดคล^องกับความสนใจ ความต̂องการและพฤติกรรมการสื่อสาร
ของผู^รับสาร๒๗๑ 

 (๑๓) ในความคิดเห็นในช�วงนี้ เช�น การประชาสัมพันธ�ในภาวะวิกฤต (Crisis 
Management) ตัวอย�างเช�น กรณีม�อบคณะราษฎร มีการใช^สื่อประชาสัมพันธ�ในรูปแบบ โซเชียล ยิ่ง
เป�นโลกโซเชียล ยิ่งแชร�กระจายไปมาก ดังนั้นสํานักงานตํารวจแห�งชาติ ต̂องวางกลยุทธ� การบริหาร
จัดการประชาสัมพันธ�จะต̂องมองภาพว�าจะบริหารอย�างไร รวมไปถึง Content ต�างๆ ท่ีเป�นเชิง
บวก๒๗๒ 

 (๑๔) วางแผนงานและเปuาหมายล�วงหน^า ดําเนินการควบคุมสภาพแวดล^อมและ 
สร^างความร�วมมือกับชุมชน๒๗๓ 

 (๑๕) การทําประชาสัมพันธ�ในยุคดิจิทัลท่ีต̂องปรับเปลี่ยนให^ทันกับผู^คนและ
สื่อมวลชนท่ีกําลังถูกท̂าทายด̂วยเทคโนโลยีจะอัดแน�นด̂วยข̂อมูลและไอเดียท่ีจะสามารถสร^างงาน
ประชาสัมพันธ�ท่ี Impact ในโลกของสังคมออนไลน�และออฟไลน�ดังนั้นองค�กรต̂องปรับตัวให^ทันต�อ
กระแสสังคมออนไลน� ถือเป�นการปรับเปลี่ยนซ่ึงเป�นเหตุสําคัญของวงการประชาสัมพันธ�เลย
ทีเดียว๒๗๔ 

 (๑๖) ใช^การประชาสัมพันธ�เชิงรุกในการสร^างความรู^สึกว�าเป�นฝ�ายเดียวกัน ตํารวจ
เป�นฝ�ายเดียวกับประชาชน โดยยึดถือกฎหมาย หลักจารีต ประเพณี วัฒนธรรมท่ีดีงามเป�นแนวทาง
ปฏิบัติ เม่ือมีความรู^สึกว�าเป�นฝ�ายเดียวกันแล^ว การจะให^ข̂อมูลต�างๆ ก็จะสามารถทําได̂ง�ายข้ึน๒๗๕ 
  สรุป กลยุทธ�การประชาสัมพันธ� ได̂แก� กําหนดกลยุทธ�เน^นความจริง ตรงดี มีประโยชน� 
และเสริมสร^างภาพลักษณ� วางแผนอย�างมีระบบ มีทิศทาง มีกระบวนการทํางานท่ีชัดเจน มีความ
สอดคล^องกับสภาพแวดล^อม ขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปตํารวจในยุคสื่อสังคมออนไลน� ประสาน
ความร�วมมือกันท่ัวภูมิภาค การเพ่ิมช�องทางออนไลน� และออฟไลน�ร�วมกันเพ่ือให^บรรลุเปuาหมาย
เดียวกันได̂อย�างสมบูรณ� การกําหนดเนื้อหา (Content) ให^ตรงกับกลุ�มเปuาหมายท้ัง Generation X Y 
Z และสามารถสรุปเป�นตารางแจกแจงความถ่ี และแผนภาพได̂ดังนี้ 
 

                                           
 ๒๗๑สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๓ วันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๒๗๒สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๔ วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๒๗๓สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๕ วันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๒๗๔สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๖ วันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๒๗๕สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๗ วันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

ตารางท่ี ๔.๑๕ สรุปประเด็นสําคัญการสัมภาษณ�เชิงลึกด̂านกลยุทธ�การประชาสัมพันธ�     
ท่ี สรุปประเด็นสําคัญ ความถ่ี ผู4ให4ข4อมูลสําคัญคนท่ี 
๑ กําหนดกลยุทธ�เน^นความจริง ตรงดี มี

ประโยชน� และเสริมสร^างภาพลักษณ� 
๘  ๕,๖,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๓,๑๕  

๒ วางแผนอย�างมีระบบ มีทิศทาง มี
กระบวนการทํางานท่ีชัดเจน มีความ
สอดคล^องกับสภาพแวดล^อม 

๗  ๕,๖,๑๑,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖ 

๓ ขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปตํารวจในยุค
สื่อสังคมออนไลน� ประสานความร�วมมือกัน
ท่ัวภูมิภาค  

๘  ๕,๖,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๔,๑๕ 

๔ การเพ่ิมช�องทางออนไลน� และออฟไลน�
ร�วมกันเพ่ือให^บรรลุเปuาหมายเดียวกันได̂
อย�างสมบูรณ�  

๖  ๖,๘,๑๐,๑๒,๑๔,๑๕ 

๕ การกําหนดเนื้อหา (content) ให^ตรงกับ
กลุ�มเปuาหมายท้ัง Generation X Y Z  

๕  ๙,๑๐,๑๑,๑๓,๑๔  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี ๔.๗ กลยุทธ�การประชาสัมพันธ�จากการสัมภาษณ�เชิงลึก 

 
๒.๓) ประเด็นสัมภาษณ� “เจ^าหน^าท่ี บุคลากรด̂านการสื่อสาร” ของสํานักงานตํารวจ

แห�งชาติ ผลจากการสัมภาษณ�ผู^ให^ข̂อมูลสําคัญท้ัง ๑๗ รูปหรือคน พบผลดังนี้ 

๑) กําหนดกลยุทธ�เน^นความจริง ตรงดี มีประโยชน� และ
เสริมสร^างภาพลักษณ�  
 
๒) วางแผนอย�างมีระบบ มีทิศทาง มีกระบวนการทํางานท่ี
ชัดเจน มีความสอดคล^องกับสภาพแวดล^อม  
 

กลยุทธ�การ
ประชาสัมพันธ� 

๓) ขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปตํารวจในยุคสื่อสังคม
ออนไลน� ประสานความร�วมมือกันท่ัวภูมิภาค  
 
๔) การเพ่ิมช�องทางออนไลน� และออฟไลน�ร�วมกันเพ่ือให^
บรรลุเปuาหมายเดียวกันได̂อย�างสมบูรณ�  

๕) การกําหนดเนื้อหา (content) ให^ตรงกับกลุ�มเปuาหมาย
ท้ัง Generation X Y Z  
 



 

 (๑) มอบหมายผู^ท่ีมีความรู^ ความสามารถและเชี่ยวชาญด̂านการสื่อสารมากํากับ
ดูแล๒๗๖ 

 (๒) บุคลากรเฉพาะด̂านท่ีทําหน^าท่ีในการสื่อสารภาพลักษณ� และการสื่อสารองค�กร 
มีความรู^ มีความเข̂าใจ มีเปuาหมาย และรู^หลักของการสื่อสารอย�างถูกต̂องเหมาะสม ซ่ึงจะทําให^งาน
การประชาสัมพันธ�และสื่อสารเข̂าสู�กลุ�มเปuาหมายภายใต̂กรอบความคิด มุ�งเน^นประสิทธิภาพการ
สื่อสาร ประสานประโยชน� ตามกรอบของกฎหมายและประโยชน�ของประชาชน๒๗๗ 

 (๓) ในการบริหารเจ^าหน^าท่ี และบุคลากรในองค�กรต̂องมีการประชาสัมพันธ�โดย
อาศัยการบริหารจัดการความรู^เพ่ือสร^างแนวคิดและการนํามาประยุกต�ใช^เครื่องมือในการสื่อสาร ให^
ทันสมัย ทันเหตุการณ�ท้ังสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต โดยเฉพาะผู^มีส�วนรับผิดชอบงานด̂าน
ประชาสัมพันธ�จําเป�นต̂องจัดทํา KM หรือการจัดการความรู^ (Knowledge Management) ซ่ึงจะ
นําไปสู�การจัดการองค�กรแห�งอนาคตท่ีสมบูรณ�แบบส�งผลต�องานประชาสัมพันธ�ได̂อย�างมี
ประสิทธิภาพ๒๗๘ 

 (๔) จัดให^มีการเสริมสร^างความสามัคคี และการบํารุงขวัญช^าราชการตํารวจช�วยกัน
ทุกวิถีทางเพ่ือท่ีจะสร^างบ̂านเมืองให^สงบสุขเข̂มแข็ง ด̂วยการทํางานช�วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน 
ทํางานด̂วยความชื่อสัตย�สุจริตอย�างตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชน�ส�วนรวม พัฒนาคุณภาพชีวิตตํารวจ
ให^มีความสุขในการปฏิบัติงานปรับสภาพแวดล^อม ให^เอ้ือต�อการปฏิบัติงาน และจัดหาวัสดุอุปกรณ�ท่ี
จําเป�นต�อการปฏิบั ติงานให^เพียงพอปรับปรุงสวัสดิการ สําหรับผู^ มีส�วนรับผิดชอบงานด̂าน
ประชาสัมพันธ� เราจัดทํา KM หรือการจัดการความรู^ ซ่ึงจะนําไปสู�การจัดการองค�กรแห�งอนาคตท่ี
สมบูรณ�แบบส�งผลต�องานประชาสัมพันธ�ได̂อย�างมีประสิทธิภาพ๒๗๙ 

 (๕) เป�นองค�กรท่ีต̂องติดตามพลวัตรของข�าวอยู�ตลอดเวลา ต̂องทําให^องค�กรเป�น
กลาง ยุติธรรม เพ่ือปรับบทบาทหน^าท่ี โดยใช^ช�องทางสื่อสังคมออนไลน�ด̂วยเปuาหมายเดียวกัน๒๘๐ 

 (๖) มุมของนักสื่อสาร พบว�า นักข�าวกับตํารวจเปรียบเหมือนสุภาษิต “น้ําพ่ึงเรือ 
เสือพ่ึงป�า” ก็เพราะ “นักข�าวอาชีพ” กับ “ตํารวจอาชีพ” มีภารกิจหน^าท่ีเหมือนกันบางเรื่อง แตกต�าง
กันบางภารกิจ แต�สุดท̂ายต̂องปฏิบัติงานเป�นคู�ขนานกันไป ซ่ึงสิ่งท่ีเหมือนกันคือไม�ว�าจะเป�นตํารวจ
หรือนักข�าวต�างต̂องแสวงหาความจริง นักข�าวเสาะแสวงหาข̂อมูลข̂อเท็จจริง ทําความจริงให^ปรากฏ
มานําเสนอประชาชน เฉกเช�นเดียวกันกับตํารวจท่ีต̂องสืบสวนสอบสวน แสวงหาความจริงจากคู�กรณี
ท่ีเกิดคดีข้ึน หาพยานหลักฐานเพ่ือนําผู^กระทําความผิดมารับโทษตามกฎหมาย๒๘๑ 

 (๗) การบริหารเจ^าหน^าท่ีหรือกําลังพล และบุคลากรในองค�กร ซ่ึงหากเจ^าหน^าท่ี
ตํารวจมีความรู^ความเข̂าใจในทักษะการประชาสัมพันธ� ก็จะใช^งานได̂อย�างมีประสิทธิภาพแบบมือ

                                           
 ๒๗๖สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑ วันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๒๗๗สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๒ วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๔. 
 ๒๗๘สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๕ วันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๒๗๙สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๖ วันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๒๘๐สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๗ วันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๒๘๑สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๘ วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

อาชีพ เป�นประโยชน�ต�อประชาชน เพ่ือการบริหารสื่อทุกคนจะต̂องรับข̂อมูล บริหารข̂อมูล ดูแผนท่ี
ประกอบ เก็บข̂อมูล๒๘๒ 

 (๘) ให^ความสําคัญกับการให^บริการด̂วยความรวดเร็ว ถูกต̂อง เป�นธรรมทํางานด̂วย
ความโปร�งใส สามารถตรวจสอบได̂๒๘๓  

 (๙) เนื่องจากเจ^าหน^าท่ีน^อย ดังนั้นการสื่อสัมพันธ�ให^กับประชาชน โดยยึดหลัก 
สามเหลี่ยม จึงใช^การประชาสัมพันธ�เป�นเครื่องมือให^สังคมสงบสุข ในรูปธรรมให^สถิติลดลง จาก
แนวคิด สามเหลี่ยม เหยื่อ อาชญากรรม โอกาส โดยเน^นเรื่องประชาชนรู^จักปuองกันตนเองก�อน ให^
ตํารวจทํางานได̂ง�ายข้ึน ลดโอกาส ระมัดระวังตนเอง ในการกลั่นกรองแบบโดยอ̂อม โน^มน^าวอย�างไร 
ท่ีจะมีส�วนร�วม ลดการปuองกัน นับถือตํารวจ เห็นภาพตํารวจดีงาม๒๘๔ 

 (๑๐) สนับสนุนภาระงานไม�ว�าจะเป�นเครื่องมือ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
ภาคเอกชน จากหน�วยงานพิเศษ ช�วยกันทุกวิถีทาง เพ่ือท่ีจะสร^างบ̂านเมืองให^สงบสุขเข̂มแข็ง ด̂วย
การทํางานช�วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน มีความเมตตา ต้ังใจท่ีทํางานไม�ย�อท̂อ หาทางแก̂ไขปfญหา 
ลดสถิติตัวเลขให^เหลือน^อยท่ีสุด ทํางานด̂วยความชื่อสัตย�สุจริตอย�างตรงไปตรงมา นึกถึง ประโยชน�
ส�วนรวม พัฒนาคุณภาพชีวิตตํารวจ และประชาชน ให^มีความสุขท้ังชีวิต และการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะ
นําไปสู�งานประชาสัมพันธ�ได̂อย�างมีประสิทธิภาพ๒๘๕ 

 (๑๑) จัดให^มีการเสริมสร^างความสามัคคี ทางกาย ร�วมแรงร�วมใจกันในการทํางาน 
ความสามัคคีทางใจ ได̂แก� การร�วมประชุมปรึกษาหารือกันในเม่ือเกิดปfญหาข้ึนต̂องใช^ธรรมเป�นเหตุให^
ระลึกถึงกัน กระทําซ่ึงความเคารพระหว�างกัน อยู�ร�วมกันดี มีความสุข ความสงบ ทําต�อกันด̂วยเมตตา 
พูดต�อกันด̂วยเมตตา องค�กรก็จะสงบสุข๒๘๖ 

 (๑๒) ในการบริหารเจ^าหน^าท่ีหรือบุคลากรท่ีทําเก่ียวกับประชาสัมพันธ� โดยให^
ความรู^ สร^างคู�มือ ออกแบบและกําหนดเครื่องมือท่ีใช^ในการสื่อสารเพ่ือให^เป�นแนวทางเดียวกันในการ
นําไปปฏิบัติ๒๘๗ 

 (๑๓) การกําหนดบทบาทหน^าท่ีความรับผิดชอบท่ีชัดเจนและสื่อสารให^คนในองค�กร
เข̂าใจตรงกัน ทําให^การดําเนินการตามตัวชี้วัดบรรลุผลสําเร็จ๒๘๘ 

 (๑๔) เจ^าพนักงาน/เจ^าหน^าท่ีเปรียบเสมือนทรัพยากรท่ีสําคัญขององค�กรพวกเขาคือ
คนท่ีรู^จักและเข̂าใจนโยบายต̂องให^ความรู^ นําเทคโนโลยีใหม�ๆ มาฝ¦กปฏิบัติ อบรมให^ความรู^อย�าง
ต�อเนื่อง จึงนับว�าเป�นฟfนเฟ©องชิ้นสําคัญ๒๘๙ 

                                           
 ๒๘๒สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๙ วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๒๘๓สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๐ วันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๒๘๔สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๑ วันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๒๘๕สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๒ วันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๒๘๖สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๓ วันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๒๘๗สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๔ วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๒๘๘สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๕ วันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๒๘๙สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๖ วันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

 (๑๕) ควรกําหนดบทบาทหน^าท่ีความรับผิดชอบท่ีชัดเจนเพ่ือไม�ให^เกิดการซํ้าซ̂อน
และทําการสื่อสารให^คนในองค�กรเข̂าใจตรงกัน โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จท่ีชัดเจนเพ่ือเป�น
เปuาหมายในการดําเนินการ๒๙๐ 
  สรุป เจ^าหน^าท่ี บุคลากรด̂านการสื่อสาร ได̂แก� บุคลากรท่ีมุ�งเน^นประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ประสานประโยชน� ตามกรอบของกฎหมายและประโยชน�ของประชาชน มีการจัดการความรู^ 
(Knowledge Management: KM) ซ่ึงจะนําไปสู�การจัดการองค�กรแห�งอนาคต การเสริมสร^างความ
สามัคคีและการบํารุงขวัญ พัฒนาคุณภาพชีวิตตํารวจให^มีความสุขในการปฏิบัติงาน การให^บริการด̂วย
ความรวดเร็ว ถูกต̂องเป�นธรรม ทํางานด̂วยความโปร�งใส สามารถตรวจสอบได̂ นําเทคโนโลยีใหม�ๆ มา
ฝ¦กปฏิบัติ อบรมให^ความรู^อย�างต�อเนื่องแก�บุคลากรด̂านการสื่อสาร และสามารถสรุปเป�นตารางแจก
แจงความถ่ี และแผนภาพได̂ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๑๖ สรุปประเด็นสําคัญการสัมภาษณ�เชิงลึกด̂านเจ^าหน^าท่ี บุคลากรด̂านการสื่อสาร  

ท่ี สรุปประเด็นสําคัญ ความถ่ี ผู4ให4ข4อมูลสําคัญคนท่ี 
๑ บุคลากรท่ีมุ�งเน^นประสิทธิภาพการสื่อสาร 

ประสานประโยชน� ตามกรอบของกฎหมาย
และประโยชน�ของประชาชน 

๘  ๒,๔,๕,๖,๘,๙,๑๐,๑๑  

๒ มีการจัดการความรู^ (Knowledge 
Management: KM) ซ่ึงจะนําไปสู�การ
จัดการองค�กรแห�งอนาคต   

๙  ๒,๓,๕,๖,๑๐,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖ 

๓ การเสริมสร^างความสามัคคีและการบํารุง
ขวัญ พัฒนาคุณภาพชีวิตตํารวจให^มี
ความสุขในการปฏิบัติงาน 

๙  ๓,๕,๖,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๔,๑๕ 

๔ การให^บริการด̂วยความรวดเร็ว ถูกต̂องเป�น
ธรรม ทํางานด̂วยความโปร�งใส สามารถ
ตรวจสอบได̂  

๗  ๓,๖,๘,๑๐,๑๒,๑๔,๑๕ 

๕ นําเทคโนโลยีใหม�ๆ มาฝ¦กปฏิบัติ อบรมให^
ความรู^อย�างต�อเนื่องแก�บุคลากรด̂านการ
สื่อสาร  

๖  ๓,๙,๑๐,๑๑,๑๓,๑๔  

 
 
 
 
 
 

                                           
 ๒๙๐สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๗ วันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี ๔.๘ เจ^าหน^าท่ี บุคลากรด̂านการสื่อสารจากการสัมภาษณ�เชิงลึก 
 
๒.๔) ประเด็นสัมภาษณ� “ภาวะผู^นําในการนําองค�กรไปสู�ความสําเร็จ” ของสํานักงาน

ตํารวจแห�งชาติ ผลการจากการสัมภาษณ�ผู^ให^ข̂อมูลสําคัญท้ัง ๑๗ รูปหรือคน พบผลดังนี้ 
 (๑) เป�นผู^ท่ีมีสามารถตัดสินใจ มีความอดทน เสียสละ๒๙๑  
 (๒) ผู^นําต̂องกล^าเปลี่ยนแปลง กล^าท่ีจะทําให^เกิดความเปลี่ยนแปลงในองค�กร ผู^นํา 

ความรู^ดี ความคิดดี วิสัยทัศน�กว^างไกล เม่ือต̂องสื่อสารมีทักษะการสื่อสารท่ีชัดเจน ตรงประเด็น เน^น
ไปท่ีกลุ�มเปuาหมาย และผู^ฟfงได̂ประโยชน�๒๙๒ 
 (๓ ) ผู^ นํ าจะต̂องมี บุคลิกภาพและการแสดงออกได̂อย�างน�า  “เชื่อ ถือ” มี
ความสามารถในการบริหารการปฏิบัติเป�นท่ี “เชื่อมือ” มีปฏิสัมพันธ�และทํางานร�วมกับผู^อ่ืนเป�นท่ี 
“เชื่อใจ” และมีอิทธิพลทางใจช�วยเหลือผู^อ่ืนทําให^เกิดความ “เชื่อม่ัน” จากผู^ร�วมงานให^ผู^เก่ียวข̂อง
ได̂๒๙๓ 
 (๔) ในการสร^างภาวะผู^นําขององค�กร โดยให^หัวหน^าทีม (Leader) ผู^ ซ่ึงได̂รับ
มอบหมายหน^าท่ีในการประชาสัมพันธ� ท้ังสภาวะปกติและในภาวะวิกฤต ซ่ึงผู^รับผิดชอบจะมีอํานาจ
เต็มท่ีในการตัดสินและดําเนินการด̂านการสื่อสารเพ่ือแก̂ไขวิกฤตการณ�ในขอบเขตท่ีมีอํานาจให^เป�นผู^
มีอํานาจเต็มท่ีในการตัดสินและดําเนินการด̂านการสื่อสารเพ่ือแก̂ไขวิกฤตการณ�ในขอบเขตท่ีมีอํานาจ

                                           
 ๒๙๑สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑ วันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๒๙๒สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๒ วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๔. 
 ๒๙๓สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๔ วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๔. 

๑) บุคลากรท่ีมุ�งเน^นประสิทธิภาพการสื่อสาร ประสาน
ประโยชน� ตามกรอบของกฎหมายและประโยชน�ของ
ประชาชน  

๒) มีการจัดการความรู^ (Knowledge Management: KM) 
ซ่ึงจะนําไปสู�การจัดการองค�กรแห�งอนาคต   
 เจ^าหน^าท่ี 

บุคลากรด̂านการ
สื่อสาร 

๓) การเสริมสร^างความสามัคคีและการบํารุงขวัญ พัฒนา
คุณภาพชีวิตตํารวจให^มีความสุขในการปฏิบัติงาน  
 
๔) การให^บริการด̂วยความรวดเร็ว ถูกต̂องเป�นธรรม 
ทํางานด̂วยความโปร�งใส สามารถตรวจสอบได̂  

๕) นําเทคโนโลยีใหม�ๆ มาฝ¦กปฏิบัติ อบรมให^ความรู^อย�าง
ต�อเนื่องแก�บุคลากรด̂านการสื่อสาร  
 



 

ให^ ด̂วยการประชุมวางแผน แบ�งหน^าท่ี ประสานงานลูกทีม ให^ความคิดเห็น คําแนะนํา แนวทาง
แก̂ปfญหาและจัดการปfญหาวิกฤตอย�างเต็มท่ี๒๙๔ 
 (๕) ด̂วยภารกิจหน^าท่ีท่ีผ�านมาผู^นําลงพ้ืนท่ีจริงเพ่ือรับรู^ปfญหาของสภาพแวดล^อม 
ความเป�นอยู�จะได̂รู^ว�าต̂องสนับสนุนด̂านไหน สร^างขวัญกําลังใจลูกน^องอย�างไร เห็นเป�นแนวทางว�า 
การสร^างองค�กรไปสู�ความสําเร็จนั้น นึกถึงคุณภาพชีวิตของผู^ใต̂บังคับบัญชา เม่ือผู^ใต̂บังคับบัญชา 
คุณภาพดีพร^อมท่ีจะทําหน^าท่ีเป�น “ผู^พิทักษ�สันติราษฎร�” เพ่ือให^ประเทศเดินหน^า สังคมเกิดความ
สงบสุข๒๙๕ 
 (๖) กลยุทธ�การประชาสัมพันธ� เชิงรุกอีกประการหนึ่ง คือ การใช^ช�องทางท่ี
หลากหลายและทันสมัย เพ่ือเปลี่ยนความคิดท่ีว�า “ประชาสัมพันธ�เป�นการแจ^งเพ่ือทราบ หรือแจ^งให^
ถือปฏิบัติ” เพ่ิมเติมเป�น “สร^างความนิยมและเป�นท่ียอมรับ” การปรับกลยุทธ�จากการให^ข�าวสาร
เพียงอย�างเดียว โดยไม�มีรอผลสะท̂อนกลับ มาเป�นการสร^างสัมพันธ�ภายในองค�กร หรือหน�วยงาน
ภายนอกให^มากข้ึนทุกวิถีทาง๒๙๖ 

 (๗) ในเรื่องการบริหารงานนั้น ผู^นําเม่ือได̂รับนโยบายส�งมอบให^ลูกน^องไปปฏิบัติ 
ด̂วยความเป�นกลางและบริหารงานอย�าง มีศีลธรรม เสริมสร^าง คุณธรรม จริยธรรมให^กับลูกน^อง และ
ขยายผลให^องค�กรไปสู�ความสําเร็จได̂ ท้ังนี้ ผู^บังคับบัญชาหรือหัวหน^าหน�วยต̂องมีความเป�นธรรม ไม�
เบียดเบียนลูกน^อง ส�วนผู^ใต̂บังคับบัญชาก็ต^องมีวินัยและเชื่อใจผู^นํา๒๙๗ 

 (๘) ในการสร^างภาวะผู^นําต̂องสร^างทีมงาน การสร^างทีมงานเป�นสิ่งท่ีจําเป�นสําหรับ
การบริหารองค�กรสู�ความสําเร็จและเม่ือมีสมาชิกขององค�กรอยู�ร�วมกันเยอะๆ ก็จะต̂องมีการบริหาร
ทีมงานหรือการบริหารคนอย�างมีระบบ๒๙๘ 

 (๙) การสร^างภาวะผู^นํา (Leadership) ในการนําองค�การสู�ความสําเร็จบรรลุ
เปuาหมายนั้น ผู^นําจําเป�นต̂องพัฒนาตนเองให^มีความรู^ความสามารถในการนํา การควบคุมกํากับให^
งานประสบความสําเร็จ๒๙๙ 

 (๑๐) ในสภาวะของผู^นํามีการบริหารท่ีเป�นธรรม วางระบบงานตรงตามหน^าท่ี ด̂วย
ภารกิจหน^าท่ี หากผู^นําลงปฏิบัติงานลงพ้ืนท่ีจริง ปฏิบัติจริง กรณีเรื่อง ลงพ้ืนท่ีผู^ร^ายป�ดห^างดังเพ่ือ
รับรู^ปfญหาของสภาพแวดล^อม หาแนวทางการประชาสัมพันธ�ต̂องสนับสนุนด̂านไหน สร^างขวัญ
กําลังใจลูกน^องอย�างไร การสร^างองค�กรไปสู�ความสําเร็จนั้นได̂ดีข้ึน๓๐๐ 

 (๑๑) แน�วแน�ในการจัดต้ังศูนย�ประสานงานและประชุมหาแนวทางแก̂ไขปfญหาให^
สําเร็จ ขับเคลื่อนนโยบายสําคัญต�างๆ ของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ ให^ปรากฏผลชัดเจนเป�นรูปธรรม 

                                           
 ๒๙๔สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๕ วันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๒๙๕สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๖ วันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๒๙๖สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๗ วันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๒๙๗สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๘ วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๒๙๘สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๙ วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๒๙๙สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๐ วันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๓๐๐สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๑ วันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

เช�น การปราบปรามการละเมิดทรัพย�สิน สังคมสงบสุข ประชาชนมีความสุข ตํารวจมีความสุข 
เศรษฐกิจของประเทศดีข้ึน๓๐๑ 

 (๑๒) ในสภาวะของผู^นําต̂องสร^างคน สร^างทีมงาน การสร^างทีมงานเป�นสิ่งท่ีจําเป�น
สําหรับการบริหารองค�กรสู�ความสําเร็จและเม่ือมีสมาชิกขององค�กรอยู�ร�วมกันเยอะๆ ก็จะต̂องมีการ
บริหารทีมงานหรือการบริหารคนอย�างมีระบบ๓๐๒ 

 (๑๓) สําหรับความคิดเห็นในเรื่องนี้ ผู^นําต̂องสร^างคน สร^างทีมงาน การสร^างทีมงาน
เป�นสิ่งท่ีจําเป�นสําหรับการบริหารองค�กรสู�ความสําเร็จ และเม่ือมีสมาชิกขององค�กรอยู�ร�วมกันเยอะๆ 
ก็จะต̂องมีการบริหารทีมงานหรือการบริหารคนอย�างมีระบบ๓๐๓ 

 (๑๔) ในมุมของผู^นําหรือท่ีกําหนดนโยบายระบบการประชาสัมพันธ�ให^เป�นเชิงรุก
เพ่ือก̂าวไปสู�ความสําเร็จนั้นต̂องมีการวางแผน จัดระบบการ การประชาสัมพันธ�ให^ทันต�อสถานการณ�  
โดยยึดหลักความถูกต̂อง ความปลอดภัยของประชาชน มีการบูรณาการมอบนโยบายให^ทุกหน�วย
ช�วยกันปฏิบัตินําไปสู�ความสําเร็จ๓๐๔ 

 (๑๕) ในการสร^างภาวะผู^นําใช^ความคิดสร^างสรรค� บูรณาการนําข̂อมูล (data) และ
เทคโนโลยี (Technology) นํามาใช^ให^เกิดประโยชน�สูงสุด สามารถนําไปสู�ความสําเร็จได̂อย�าง
รวดเร็ว๓๐๕ 

 (๑๖) ผู^นําควรเป�นผู^ท่ีมีความชัดเจนในการสื่อสาร โดยผ�านการถ�ายทอดอย�างมีความ
หนักแน�นน�าเชื่อถือ และน�าติดตาม ซ่ึงจะทําให^บุคลากรในองค�กรมีศรัทธาและมีความเข̂าใจใน
เปuาหมายตรงกัน๓๐๖ 
  สรุป ภาวะผู^นําในการนําองค�กรไปสู�ความสําเร็จ ได̂แก� เป�นผู^ท่ีมีความสามารถในการ
ตัดสินใจ มีความอดทนและเสียสละ กล^าเปลี่ยนแปลง มีความรู^ดี มีวิสัยทัศน�กว^างไกล และมีทักษะ
การสื่อสารท่ีชัดเจนตรงประเด็น มีบุคลิกภาพและการแสดงออกได̂อย�างน�า “เชื่อถือ” สร^างทีมงาน มี
ปฏิสัมพันธ�และทํางานร�วมกับผู^บังคับบัญชาและลูกน^องจนเป�นท่ี “เชื่อใจ” สนับสนุน สร^างขวัญ
กําลังใจและมีอิทธิพลทางใจ ช�วยเหลือผู^อ่ืนทําให^เกิดความ “เชื่อม่ัน” จากผู^ร�วมงาน มีคุณธรรม 
เสริมสร^างศีลธรรม จริยธรรมอันดีงามให^กับลูกน^องและขยายผลไปสู�ท่ัวท้ังองค�กร และสามารถสรุป
เป�นตารางแจกแจงความถ่ี และแผนภาพได̂ดังนี้ 
 
 
 
 

                                           
 ๓๐๑สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๒ วันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๓๐๒สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๓ วันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๓๐๓สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๔ วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๓๐๔สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๕ วันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๓๐๕สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๖ วันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๓๐๖สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๗ วันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

ตารางท่ี ๔.๑๗ สรุปประเด็นสําคัญการสัมภาษณ�เชิงลึกด̂านภาวะผู^นําในการนําองค�กรไปสู�ความ 
สําเร็จ  

ท่ี สรุปประเด็นสําคัญ ความถ่ี ผู4ให4ข4อมูลสําคัญคนท่ี 
๑ เป�นผู^ท่ีมีความสามารถในการตัดสินใจ มีความ

อดทน เสียสละ 
๖  ๒,๔,๕,๖,๑๐,๑๑  

๒ กล^าเปลี่ยนแปลง มีความรู^ดี มีวิสัยทัศน�กว^างไกล 
และมีทักษะการสื่อสารท่ีชัดเจนตรงประเด็น  

๗  ๒,๓,๕,๖,๑๐,๑๓,๑๔ 

๓ มีบุคลิกภาพและการแสดงออกได̂อย�างน�า 
“เชื่อถือ” 

๖  ๓,๕,๖,๘,๙,๑๐ 

๔ สร^างทีมงาน มีปฏิสัมพันธ�และทํางานร�วมกับ
ผู^บังคับบัญชาและลูกน^องจนเป�นท่ี “เชื่อใจ”  

๕  ๓,๘,๑๐,๑๒,๑๕ 

๕ สนับสนุน สร^างขวัญกําลังใจ และมีอิทธิพลทางใจ 
ช�วยเหลือผู^อ่ืนทําให^เกิดความ “เชื่อม่ัน” จาก
ผู^ร�วมงาน  

๕  ๒,๓,๙,๑๐,๑๑  

๖ มีคุณธรรม เสริมสร^างศีลธรรม จริยธรรมอันดีงาม
ให^กับลูกน^องและขยายผลไปสู�ท่ัวท้ังองค�กร 

๘  ๕,๖,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๔,๑๕ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๙ ภาวะผู^นําในการนําองค�กรไปสู�ความสําเร็จจากการสัมภาษณ�เชิงลึก 
 

๑) เป�นผู^ท่ีมีความสามารถในการตัดสินใจ มีความอดทน 
เสียสละ  
 
๒) กล^าเปลี่ยนแปลง มีความรู^ดี มีวิสัยทัศน�กว^างไกล และมี
ทักษะการสื่อสารท่ีชัดเจนตรงประเด็น  
 

ภาวะผู^นําในการ
นําองค�กรไปสู�
ความสําเร็จ 

๓) มีบุคลิกภาพและการแสดงออกได̂อย�างน�า “เชื่อถือ” 
 
๔) สร^างทีมงาน มีปฏิสัมพันธ�และทํางานร�วมกับ
ผู^บังคับบัญชาและลูกน^องจนเป�นท่ี “เชื่อใจ”  

๕) สนับสนุน สร^างขวัญกําลังใจ และมีอิทธิพลทางใจ 
ช�วยเหลือผู^อ่ืนทําให^เกิดความ “เชื่อม่ัน” จากผู^ร�วมงาน  

๖) มีคุณธรรม เสริมสร^างศีลธรรม จริยธรรมอันดีงามให^กับ
ลูกน^องและขยายผลไปสู�ท่ัวท้ังองค�กร  



 

๒.๕) ประเด็นสัมภาษณ� “การพัฒนาประสิทธิภาพด̂านการประชาสัมพันธ�” ของ
สํานักงานตํารวจแห�งชาติ ผลจากการสัมภาษณ�ผู^ให^ข̂อมูลสําคัญท้ัง ๑๗ รูปหรือคน พบผลดังนี้ 

 (๑) จัดข้ันตอน ลําดับให^เป�นระเบียบเรียบร^อย๓๐๗ 
 (๒) สาร มีการออกแบบท่ีเป�นระบบ ท้ังในส�วนข̂อมูล เนื้อหาสาระ รายละเอียด และ

ข̂อมูล ตรง ดี มีประโยชน� เป�นท่ีพึงใจ สื่อสารทางบวก Content/Massege -ช�องทาง มีการใช^สื่อท่ี
เป�นช�องทางในการสื่อสารเข̂าถึงกลุ�มท่ีจะสื่อสารได̂กว^างขวางหลากหลายกลุ�ม ผู^รับ รู^เห็น เข̂าใจ 
ปฏิบัติได̂ ตามกรอบของการสื่อสาร -ผู^ส�ง จะสัมพันธ�กับภาวะผู^นํา นําทางด̂านข̂อมูลข�าวสาร นํา
ทางด̂านประเด็นท่ีจะเป�นประโยชน�ต�อสาธารณะ และนําเสนออย�างชาญฉลาด เห็นวุฒิภาวะการนําใน
องค�รวม ระบบการประชาสัมพันธ�ควรทําอย�างเป�นระบบ มีกระบวนการ มีข้ันตอน และคาดหวังผล
จากการปฏิบัติได̂ จึงจะได̂ชื่อว�าเป�นระบบของการสื่อสารท่ีดี๓๐๘ 

 (๓) การบริหารองค�กร เพ่ือการประชาสัมพันธ� มีการกําหนดแผนงาน (Plan) โดย
การวางแผนท่ีมีการพิจารณาและกําหนดแนวทางปฏิบั ติงานให^บรรลุ เปuาหมายท่ีต̂องการ 
เปรียบเสมือนเป�นการเชื่อมโยงระหว�าง แผนระยะสั้นและแผนระยะยาว ต̂องคาดการณ�สิ่งท่ียังไม�
เกิดข้ึน ลดปfจจัยการเสี่ยง ลดอัตราการสูญเสีย การวางแผนงานด̂านประชาสัมพันธ�จึงต̂องกําหนด
แนวทางปฏิบัติงานมีรากฐานการตัดสินใจตามเปuาหมาย วัตถุประสงค� กลยุทธ� ท่ีวางเอาไว^๓๐๙ 

 (๔) วางแนวทางโดยให^ข̂อเสนอแนะ รวมไปถึงการปรับปรุงแก̂ไข กฎระเบียบ 
ข̂อบังคับ ท่ีเก่ียวข̂องกับการประชาสัมพันธ� ของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ มีการแต�งต้ังคณะกรรมการ
ให^เป�นไปตามตามนโยบายหรือตามคณะกรรมการกําหนดนโยบาย มีการตรวจสอบ ประสานงานและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบดูท้ังจัดสรรงบประมาณ ต�างๆ เพ่ือนําไปสู�การประชาสัมพันธ�เชิง
รุก๓๑๐ 
 (๕) ในการดําเนินงานการประชาสัมพันธ�เชิงรุก จะดําเนินงานไปสู�เปuาหมายตามแผน
ประชาสัมพันธ�เชิงรุกท่ีได̂กําหนดไว^โดยมีการระบุกิจกรรม ระบุสื่อท่ีจะใช^ในการประชาสัมพันธ�
ตลอดจนระบุกลุ�มเปuาหมายท่ีจะต̂องทําการเผยแพร� การประชาสัมพันธ�ระบุระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน ระบุงบประมาณ และผู^รับผิดชอบงานอย�างชัดเจน๓๑๑ 
 (๖) การบริหารมีความจําเป�นมากข้ึน เดิมใช^สื่อท่ีป�ดเช�น ทางวิทยุ โทรทัศน� แผ�น
ใบปลิว ในปfจจุบันคนเริ่มใช^สื่อโซเชียลมากข้ึน ในมิติใหม�ต̂องติดตามกระแส เราต̂องมอนิเตอร�จับ
ประเด็น สื่อเป�ด บนสื่อสังคมออนไลน� ต̂องแย�งพ้ืนท่ีทางความคิดเรื่อง ข�าวท่ีบิดเบือน ข�าวท่ีสื่อ
กระทําผิด ต̂องมีการปuองกันทันที๓๑๒ 

                                           
 ๓๐๗สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑ วันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๓๐๘สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๒ วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๔. 
 ๓๐๙สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๕ วันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๓๑๐สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๖ วันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๓๑๑สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๗ วันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๓๑๒สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๘ วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

 (๗) การบริหารองค�กรโดยการบริหารสื่อประชาสัมพันธ� ต̂องเผยแพร�สื่อ การส�ง
ข̂อมูล การเผยแพร�ทุกช�องทาง สร^างเครือข�ายและประเมินท้ังก�อนและหลัง เลือกสิ่งท่ีเหมาะสม
ท่ีสุด๓๑๓ 
 (๘) เป�นการบริหารประชาสัมพันธ�โดยการทํากิจกรรม และการวางแผน การจัดการ
องค�กร การจูงใจ การควบคุมทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรวัตถุ ให^บรรลุเปuาหมายขององค�กรด̂าน
การประชาสัมพันธ�อีกท้ังการบริหารงานประชาสัมพันธ�เป�นการใช^ทรัพยากรให^เกิดประโยชน�สูงสุด 
โดยยึดหลักความสมดุลระหว�างประสิทธิผลและประสิทธิภาพ๓๑๔ 
 (๙) วางแนวทาง โดยให^ข̂อเสนอแนะ รวมไปถึงการปรับปรุงแก̂ไข กฎระเบียบ 
ข̂อบังคับ ท่ีเก่ียวข̂องกับการประชาสัมพันธ� ของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ มีการกําหนดนโยบาย มี
การตรวจสอบ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ ดูท้ังจัดสรรงบประมาณต�างๆ 
การบริหารด̂วย ใจ ด̂วยสติ คนไม�รู^ สื่อไม�บอก ไม�ทันสติ เราจะเอาปfญหามาบอกในหน^าท่ีของสื่อ สื่อ 
PR ปfญหาเกิดจากอะไร เช�น การจัดสรรท่ีของชุมชนบ̂านมังกลอย ชุมชนกระเหรี่ยง เนื่องจากรัฐ
เวนคืนท่ีและจัดสถานท่ีให^มองมิติ ชุมชนรุกป�า ทําลายป�า จริงหรือเปล�า แต�เราไม�เข̂าใจว�ามีใจพวกนี้มี
ป�า ให^ไปอยู�คอนโด คฤหาสน� มีค�าความจิตวิญญาณของใจป�า ไปอยู�ท่ีอ่ืน ชุมชนเหล�านี้ก็ไม�ไป เหมือน
พวกสเปเชียล คุณค�าทางจิตวิญญาณสูง พิจารณาว�าอย�าเอาโลกทางวัตถุมาแก̂ปfญหาให^กับชุมชน 
เพราะไม�ตรงกับความต̂องการ ก็กลับมาท่ีมองปfญหาด̂วย สติ สมาธิ ท่ีจะนําพาเพ่ือไปสู�การ
ประชาสัมพันธ�เชิงรุกท่ีดี๓๑๕ 
 (๑๐) แนวทางในการบริหารองค�กร เคารพสิทธิทุกคน เอ้ือเฟ©ªอต�อหน^าท่ี เมตตา 
กรุณาปราณีต�อประชาชน ไม�หวั่นไหวต�อความยากลําบาก ไม�มักมากในลาภผล มุ�งบําเพ็ญตนให^เป�น
ประโยชน�แก�ประชาชน ดํารงตนในยุติธรรม งานประชาสัมพันธ�ก็จะสําเร็จ๓๑๖ 
 (๑๒) สําหรับการบริหารองค�กรนั้นต̂องมีการเผยแพร�สื่อ การรับส�งข̂อมูล การ
เผยแพร�ทุกช�องทาง สร^างเครือข�ายและประเมินท้ังก�อนและหลัง เลือกสิ่งท่ีเหมาะสมท่ีสุดหาให^ตรง
ประเด็น๓๑๗ 
 (๑๓) ปfจจุบันสื่อสังคมออนไลน� (Social Media) เข̂ามามีบทบาทยิ่งเป�นเครือข�าย
สังคมออนไลน� เติบโตอย�างรวดเร็วและต�อเนื่อง ก�อให^เกิดวิวัฒนาการด̂านเทคโนโลยีของสื่อสังคม
ออนไลน�หลากหลาย โดยเฉพาะกับกลุ�มนักเรียน นักศึกษา ประชาชนเข̂าถึงได̂ง�าย สามารถแชร�และ
กระจายข�าวได̂ไว การบริหารประชาสัมพันธ�เชิงรุก ควรนําเทคโนโลยี เช�น twitter Facebook 
Youtube Instagram หรือ Line ประเภทออนไลน� ออฟไลน� ต�างๆ เข̂ามาช�วยให^การทํางานให^เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และพัฒนาบุคลากรด̂านประชาสัมพันธ�ให^ทันต�อการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของ
โลก ท้ังนี้ต̂องให^เนื้อหาหรือข̂อความ Content ท่ีเป�นกลางมากท่ีสุดหรือเชิงสร^างสรรค� คงไว^ตาม

                                           
 ๓๑๓สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๙ วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๓๑๔สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๐ วันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๓๑๕สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๑ วันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๓๑๖สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๒ วันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๓๑๗สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๓ วันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

จรรยาบรรณของนโยบายเรื่องการรักษาความปลอดภัยของประชาชนสูงสุด อีกท้ังทําให^องค�กรยังมี
ความน�าเชื่อถือ เป�นท่ียอมรับ๓๑๘ 
 (๑๔) โดยการวางกลยุทธ�ท่ีดีในการส�งข̂อมูลข�าวสาร กลั่นกรองเนื้อหา (Content) 
เพ่ือการนําเสนอข�าวสารให^ประชาชนสนใจฟfง ให^ความร�วมมือและเชื่อในข̂อมูลข�าวสารนั้นผ�าน
เครื่องมือสื่อสาร ประชาสัมพันธ�ได̂อย�างเหมาะสม๓๑๙ 

 (๑๕) มีการกําหนดนโยบายการดําเนินงานประชาสัมพันธ�เชิงรุกท่ีชัดเจนมีโครงสร^าง
การบริหารด̂านการประชาสัมพันธ�ท่ีมีภาระงานชัดเจนและครอบคลุมตามเปuาหมายของแต�ละ
หน�วยงาน๓๒๐ 

 (๑๖) ใช^เทคโนโลยีเข̂ามาช�วยให^การทํางานให^เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และพัฒนา
บุคลากรด̂านประชาสัมพันธ�ให^ทันต�อการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของโลก โดยต̂องไม�ละท้ิง
จรรยาบรรณของนักสื่อสารมวลชน เพ่ือสร^างองค�กรให^มีความน�าเชื่อถือ๓๒๑  
  สรุป การพัฒนาประสิทธิภาพด̂านการประชาสัมพันธ� ได̂แก� มีการออกแบบสารท่ีเป�น
ระบบท้ังในส�วนข̂อมูล เนื้อหาสาระ รายละเอียด และมีประโยชน� มีการกําหนดแผนงาน ท้ังแผนระยะ
สั้นและแผนระยะยาว คาดการณ� เพ่ือลดปfจจัยเสี่ยง ลดอัตราการสูญเสีย การควบคุมทรัพยากรบุคคล 
และทรัพยากรวัตถุ และงบประมาณเพ่ือให^บรรลุเปuาหมายด̂านการประชาสัมพันธ� เคารพสิทธิเสรีภาพ
ของทุกคน เอ้ือเฟ©ªอต�อหน^าท่ี เมตตา กรุณาปราณีต�อประชาชน ไม�หวั่นไหวต�อความยากลําบาก ไม�มัก
มากในลาภผล มุ�งบําเพ็ญตนให^เป�นประโยชน�แก�ประชาชน ดํารงตนในยุติธรรม ใช^สื่อสังคมออนไลน� 
(Social Media) ท้ัง twitter Facebook Youtube Instagram Line เป�นต̂น เข̂ามาช�วยในงาน
ประชาสัมพันธ� และสามารถสรุปเป�นตารางแจกแจงความถ่ี และแผนภาพได̂ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๑๘ สรุปประเด็นสําคัญการสัมภาษณ�เชิงลึกด̂านการพัฒนาประสิทธิภาพด̂านการ

ประชาสัมพันธ�  
ท่ี สรุปประเด็นสําคัญ ความถ่ี ผู4ให4ข4อมูลสําคัญคนท่ี 
๑ มีการออกแบบสารท่ีเป�นระบบท้ังในส�วนข̂อมูล 

เนื้อหาสาระ รายละเอียด และมีประโยชน� 
๖  ๒,๕,๖,๑๐,๑๑,๑๔  

๒ มีการกําหนดแผนงาน ท้ังแผนระยะสั้นและแผน
ระยะยาว คาดการณ� เพ่ือลดปfจจัยเสี่ยง ลดอัตรา
การสูญเสีย  

๕  ๕,๖,๑๐,๑๓,๑๔ 

๓ การควบคุมทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรวัตถุ 
และงบประมาณเพ่ือให^บรรลุเปuาหมายด̂านการ
ประชาสัมพันธ�  

๗  ๕,๖,๘,๙,๑๐,๑๓,๑๔ 

                                           
 ๓๑๘สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๔ วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๓๑๙สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๕ วันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๓๒๐สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๖ วันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๓๒๑สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๗ วันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

ตารางท่ี ๔.๑๘ สรุปประเด็นสําคัญการสัมภาษณ�เชิงลึกด̂านการพัฒนาประสิทธิภาพด̂านการ
ประชาสัมพันธ� (ต�อ) 

ท่ี สรุปประเด็นสําคัญ ความถ่ี ผู4ให4ข4อมูลสําคัญคนท่ี 
๔ เคารพสิทธิเสรีภาพของทุกคน เอ้ือเฟ©ªอต�อหน^าท่ี 

เมตตา กรุณาปราณีต�อประชาชน ไม�หวั่นไหวต�อ
ความยากลําบาก  

๖  ๕,๖,๘,๑๐,๑๒,๑๕ 

๕ ไม�มักมากในลาภผล มุ�งบําเพ็ญตนให^เป�น
ประโยชน�แก�ประชาชน ดํารงตนในยุติธรรม 

๗  ๕,๖,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๔  

๖ ใช^สื่อสังคมออนไลน� (Social Media) ท้ัง twitter 
Facebook Youtube Instagram Line เป�นต̂น 
เข̂ามาช�วยในงานประชาสัมพันธ� 

๕  ๒,๖,๑๔,๑๕,๑๖ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๑๐ การพัฒนาประสิทธิภาพด̂านการประชาสัมพันธ�จากการสัมภาษณ� 
เชิงลึก 

 
 
 

๑) มีการออกแบบสารท่ีเป�นระบบท้ังในส�วนข̂อมูล เนื้อหา
สาระ รายละเอียด และมีประโยชน�  
 
๒) มีการกําหนดแผนงาน ท้ังแผนระยะสั้นและแผนระยะ
ยาว คาดการณ� เพ่ือลดปfจจัยเสี่ยง ลดอัตราการสูญเสีย 
 

การพัฒนา
ประสิทธิภาพด̂าน
การประชาสัมพันธ� 

๓) การควบคุมทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรวัตถุ และ
งบประมาณเพ่ือให^บรรลุเปuาหมายด̂านการประชาสัมพันธ� 

๔) เคารพสิทธิเสรีภาพของทุกคน เอ้ือเฟ©ªอต�อหน^าท่ี เมตตา 
กรุณาปราณีต�อประชาชน ไม�หวั่นไหวต�อความยากลําบาก  
 
๕) ไม�มักมากในลาภผล มุ�งบําเพ็ญตนให^เป�นประโยชน�แก�
ประชาชน ดํารงตนในยุติธรรม  

๖) ใช^สื่อสังคมออนไลน� (Social Media) ท้ัง twitter 
Facebook Youtube Instagram Line เป�นต̂น เข̂ามา
ช�วยในงานประชาสัมพันธ� 



 

๒.๖ ประเด็นสัมภาษณ� “ทักษะ ความรู^ความสามารถของบุคลากร” ของสํานักงานตํารวจ
แห�งชาติ ผลจากการสัมภาษณ�ผู^ให^ข̂อมูลสําคัญท้ัง ๑๗ รูปหรือคน พบผลดังนี้ 

 (๑) เพ่ิมการฝ¦กอบรมให^ผู^ปฏิบัติมีความสามารถมากข้ึน๓๒๒ 
 (๒) ทักษะการสื่อสาร นับเป�นความจําเป�นอย�างหนึ่งด̂วยเหตุผลว�า ในกระบวนการ

ของการสื่อสาร การสื่อสารทางบวก ได̂กลายเป�นกลไก หรือองค�ประกอบร�วมของการสื่อสาร ทักษะ
การพูด ทักษะการนําเสนอข̂อมูลอย�างเป�นระบบ กระชับ สั้นและสื่อความ ทําให^ตรงเปuาเข̂าประเด็น 
แปลว�านักสื่อสารก็ดี ผู^สื่อสารก็ดีจะต̂องมีทักษะในการสื่อสารอย�างเป�นระบบ ทําให^เกิดการสื่อสาร
ทางบวก เช�น มีความรู^ในเรื่องท่ีจะสื่อสาร พร^อมมีความสามารถในการทําให^ข̂อความเหล�านั้น กระชับ 
สื่อความและเป�นไปในทางบวก๓๒๓ 

 (๓) ในการพัฒนาทักษะความรู^ โดยให^การอบรมเชิงปฏิบัติการ สร^างบรรยากาศท่ี
เป�นกันเอง พยายามลดความตึงเครียดส�งเสริม ศักยภาพ ด̂วยการปรับ ลีลาท�าทาง และน้ําเสียงท่ี
นุ�มนวล น�าเชื่อถือ และเป�นมิตรพร^อมท่ีจะให^บริการ ตอบคําถามสื่อมวลชน และมีความยืดหยุ�นใน
สถานการณ�ต�างๆ๓๒๔ 

 (๔) ในการพัฒนาทักษะความรู^ ส�งเสริมและสนับสนุนท้ังทางตรง ให^ทุน หรือ การ
อบรมเชิงปฏิบัติการต�างๆ เช�นในเรื่องการประชาสัมพันธ� เพ่ือลดความตึงเครียดส�งเสริม ศักยภาพ 
สร^างบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน ปรับลีลาท�าทาง และน้ําเสียงท่ีนุ�มนวล น�าเชื่อถือ และเป�นมิตร
พร^อมท่ีจะให^บริการ ตอบคําถามสื่อมวลชนและมีความยืดหยุ�นในสถานการณ�ต�างๆ๓๒๕ 

 (๕) มีการพัฒนาโครงการฝ¦กอบรม วางกรอบ ให^ความรู^ พัฒนาความสามารถอย�าง
ต�อเนื่อง เพ่ือปรับตัวให^เชี่ยวชาญด̂านการสื่อสาร เพ่ือให^เป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ๓๒๖ 
 (๖) การพัฒนา ตามโครงการอบรมด̂านการประชาสัมพันธ�แก�ทีมโฆษก รองโฆษก 
ผู^ช�วยโฆษก และคณะทํางานด̂านการประชาสัมพันธ�ในสังกัด เพ่ือเพ่ิมความรู^ รวมถึงสร^างความเข̂าใจ
ทักษะด̂านการสื่อสารประชาสัมพันธ�และประสบการณ�เก่ียวกับการทําหน^าท่ีเป�นโฆษก รวมท้ังการ
เป�นผู^แทนหน�วยงานท่ีแถลงข�าวต�อสื่อมวลชนเพ่ือความเข̂าใจทีดีระหว�างประชาชนกับตํารวจ๓๒๗ 
 (๗) ต̂องให^ความรู^ และ พัฒนาอย�างต�อเนื่อง จัดอบรม ส�งไปฝ¦กอบรม๓๒๘ 
 (๘) การพัฒนาทักษะของบุคลากรท่ีมีความรอบรู^สามารถนําความรู^ไปประยุกต�ให^
การทํางานประสบความสําเร็จได̂ในมาตรฐานระดับสูง (High Performance) และมีความรัก ศรัทธา
ในงานประชาสัมพันธ�ด^วย หรือมีทัศนคติท่ีดีต�องาน๓๒๙ 
 (๙) ในการพัฒนาทักษะความรู^ ส�งเสริมและสนับสนุน มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ต�างๆ เช�น ในเรื่องการประชาสัมพันธ�เพ่ือลดความตึงเครียดในการทํางานร�วมกัน ควรสร^างบรรยากาศ
                                           
 ๓๒๒สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑ วันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๓๒๓สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๒ วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๔. 
 ๓๒๔สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๕ วันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๓๒๕สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๖ วันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๓๒๖สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๗ วันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๓๒๗สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๘ วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๓๒๘สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๙ วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๓๒๙สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๐ วันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

ท่ีดีในการทํางาน เจริญด̂วยสติ มีการทํา สมาธิ พร^อมท่ีจะให^บริการด̂วยความอ�อนน^อม จิตใจโอบอ̂อม
อารี๓๓๐ 
 (๑๐) ทางสํานักงานตํารวจแห�งชาติมีนโยบายในการพัฒนาทักษะความรู^ ส�งเสริม
และสนับสนุนท้ังทางตรง ให^ทุนหรือการอบรมเชิงปฏิบัติการต�างๆ เช�น ในเรื่องการประชาสัมพันธ� 
อบรมเรื่องการใช^สื่อออนไลน� เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ ทางด̂านสื่อประชาสัมพันธ�๓๓๑ 
 (๑๑) ด̂วยการสะสมเรียนรู^ กําหนดภาระงานให^ตรงกับคน จัดอบรม เรียนรู^
ตลอดเวลา เข̂าคอร�ส เรียนอย�างจริงจัง สร^างวินัย ฝ¦กซ̂อม ซ̂อมมากตายน^อย เช�น เจ^าหน^าท่ีท่ีอยู� ๓ 
ชายแดนภาคใต̂อย�าประมาท ต̂องทํา ๑๐๐% ต̂องไม�ประมาท จะไม�พลาด รักษาความปลอดภัยท้ัง
ตนเองและประชาชน สังคมสงบสุข๓๓๒ 
 (๑๒) วางแผนและกําหนดตัวบุคคลเพ่ือทํางาน ต̂องใช^บุคลากรท่ีมีคุณสมบัติ (๑) 
เป�นนักประชาสัมพันธ�ท่ีแท̂จริง (๒) มีทัศนคติท่ีดี (๓) มีความรับผิดชอบ (๔) มีความอดทน เสียสละ 
มานะ สู^งาน (๕) มีจรรยาบรรณ (๖) ไม�หวั่นต�อปfญหา๓๓๓ 
 (๑๓) ให^มีการอบรมพัฒนาให^ความรู^อย�างต�อเนื่อง ประชุมกลุ�มระดมความคิดของ
ทุกคน ทุกหน�วยงาน เพ่ือนําไปพัฒนาและปฏิบัติงานได̂อย�างมีประสิทธิภาพ๓๓๔ 
 (๑๔) จัดให^มีการเรียนรู^ อบรม สัมมนา เก่ียวกับการประชาสัมพันธ�ในรูปแบบใหม�ๆ 
ในยุคดิจิตอล เพ่ือให^ทันต�อรูปแบบการประชาสัมพันธ�ท่ีเปลี่ยนไปอย�างรวดเร็วในปfจจุบัน๓๓๕ 
 สรุป ทักษะ ความรู^ความสามารถของบุคลากร ได̂แก� มีทักษะการสื่อสาร การนําเสนอ
ข̂อมูลอย�างเป�นระบบ กระซับและมีความรู^ในเรื่องท่ีจะสื่อสารเป�นอย�างดี มีการพัฒนาทักษะความรู^ 
โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการส�งเสริมศักยภาพด̂วยการปรับลีลาท�าทางและน้ําเสียงท่ีนุ�มนวล น�าเชื่อถือ 
การพัฒนาตามโครงการอบรมด̂านการประชาสัมพันธ�แก�ทีมโฆษก รองโฆษก ผู^ช�วยโฆษก และ
คณะทํางาน สร^างบรรยากาศท่ีดีในการทํางานด̂วยการเจริญสติ มีการทําสมาธิ พร^อมท่ีจะให^บริการ
ด̂วยความอ�อนน^อม จิตใจโอบอ̂อมอารี พัฒนาบุคลากรให^เป�นนักประชาสัมพันธ�ท่ีแท̂จริง มีทัศนคติท่ีดี 
มีความรับผิดชอบ มีความอดทนเสียสละ มีจรรยาบรรณ ไม�หวั่นต�อปfญหา และสามารถสรุปเป�น
ตารางแจกแจงความถ่ี และแผนภาพได̂ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๑๙ สรุปประเด็นสําคัญการสัมภาษณ�เชิงลึกด̂านทักษะ ความรู^ความสามารถของบุคลากร   

ท่ี สรุปประเด็นสําคัญ ความถ่ี ผู4ให4ข4อมูลสําคัญคนท่ี 
๑ มีทักษะการสื่อสาร การนําเสนอข̂อมูลอย�างเป�น

ระบบ กระซับและมีความรู^ในเรื่องท่ีจะสื่อสาร
เป�นอย�างดี  

๗  ๒,๕,๖,๑๐,๑๑,๑๔,๑๕  

                                           
 ๓๓๐สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๑ วันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๓๓๑สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๒ วันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๓๓๒สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๓ วันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๓๓๓สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๔ วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๓๓๔สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๕ วันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๓๓๕สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๖ วันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

ตารางท่ี ๔.๑๙ สรุปประเด็นสําคัญการสัมภาษณ�เชิงลึกด̂านทักษะ ความรู^ความสามารถของบุคลากร 
(ต�อ)  

ท่ี สรุปประเด็นสําคัญ ความถ่ี ผู4ให4ข4อมูลสําคัญคนท่ี 
๒ มีการพัฒนาทักษะความรู^ โดยการอบรมเชิง

ปฏิบัติการส�งเสริมศักยภาพด̂วยการปรับลีลา
ท�าทางและน้ําเสียงท่ีนุ�มนวล น�าเชื่อถือ 

๖  ๒,๕,๖,๑๐,๑๓,๑๔ 

๓ การพัฒนาตามโครงการอบรมด̂านการ
ประชาสัมพันธ�แก�ทีมโฆษก รองโฆษก ผู^ช�วยโฆษก 
และคณะทํางาน  

๗  ๕,๖,๘,๙,๑๐,๑๓,๑๔ 

๔ สร^างบรรยากาศท่ีดีในการทํางานด̂วยการเจริญสติ 
มีการทําสมาธิ พร^อมท่ีจะให^บริการด̂วยความอ�อน
น^อม จิตใจโอบอ̂อมอารี  

๕  ๘,๙,๑๐,๑๒,๑๕ 

๕ พัฒนาบุคลากรให^เป�นนักประชาสัมพันธ�ท่ีแท̂จริง 
มีทัศนคติท่ีดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน
เสียสละ มีจรรยาบรรณ ไม�หวั่นต�อปfญหา 

๖  ๖,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๔  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพท่ี ๔.๑๑ ทักษะ ความรู^ความสามารถของบุคลากรจากการสัมภาษณ�เชิงลึก 
 
 

๑) มีทักษะการสื่อสาร การนําเสนอข̂อมูลอย�างเป�นระบบ 
กระซับและมีความรู^ในเรื่องท่ีจะสื่อสารเป�นอย�างดี  
 
๒) มีการพัฒนาทักษะความรู^ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ส�งเสริมศักยภาพด̂วยการปรับลีลาท�าทางและน้ําเสียงท่ี
นุ�มนวล น�าเชื่อถือ 

ทักษะ ความรู^
ความสามารถของ

บุคลากร 

๓) การพัฒนาตามโครงการอบรมด̂านการประชาสัมพันธ�แก�
ทีมโฆษก รองโฆษก ผู^ช�วยโฆษก และคณะทํางาน  
 
๔) สร^างบรรยากาศท่ีดีในการทํางานด̂วยการเจริญสติ มี
การทําสมาธิ พร^อมท่ีจะให^บริการด̂วยความอ�อนน^อม จิตใจ
โอบอ̂อมอารี 

๕) พัฒนาบุคลากรให^เป�นนักประชาสัมพันธ�ท่ีแท̂จริง มี
ทัศนคติท่ีดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทนเสียสละ มี
จรรยาบรรณ ไม�หวั่นต�อปfญหา 



 

๒.๗) ประเด็นสัมภาษณ� “ค�านิยมร�วมขององค�กร” ของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ ผลจาก
การสัมภาษณ�ผู^ให^ข̂อมูลสําคัญท้ัง ๑๗ รูปหรือคน พบผลดังนี้ 

 (๑) มุ�งเน^นจุดประสงค� เปuาหมายร�วมกัน๓๓๖ 
 (๒) การสื่อสารต̂องสามารถสร^างพฤติกรรมร�วม คติร�วม และค�านิยม สอดคล^องกับท่ี

พระพุทธศาสนาใช^คําว�า มีทิฎฐิเสมอกัน (ความเห็น ความคิด ทัศนคติสอดคล^องเป�นไปในทาง
เดียวกัน) ศีลเสมอกัน (มีความรู^ มีความสามารถ ทักษะ และความสามารถเหมือนกัน) มีปfญญาเสมอ
กัน (หมายถึง ความรู^ ความชาญฉลาดต̂องเสมอเหมือนกัน) ดังนั้นการสร^างค�านิยมร�วมในการสื่อสารท่ี
มีเปuาหมายเพ่ือเป�นการกําหนดพฤติกรรม จึงนับเป�นความจําเป�นและมีความสําคัญได̂อย�างแท̂จริงใน
การสื่อสารในองค�กร และการสื่อสารทางบวก๓๓๗ 

 (๓) สนับสนุนให^ทุกคนในองค�กรมีความรักองค�กร สามารถนําพาไปสู�ค�านิยมท่ี
ร�วมกันได̂๓๓๘  
 (๔) มีจรรยาบรรณไม�ขัดท้ังกฎหมายและหลักศีลธรรม๓๓๙ 

 (๕) การสร^างค�านิยมให^กับ นักประชาสัมพันธ�จะต̂องให^ความสําคัญกับการวางแผน 
ว�าหน�วยงานของเราจะเกิดภาวะวิกฤตอะไรได̂บ̂าง แล^วหาทางปuองกัน หรือหาแนวทาง โดยคิด
ประเด็นท่ีอาจจะเกิดแล^วลองวิเคราะห�หาทางแก̂ไข จะทําให^มีแผนการรองรับสิ่งท่ีจะเกิดได̂ดียิ่งข้ึน 
เช�น กรณีมีการควบคุมฝูงชน ต̂องสร^างภาพลักษณ�เชิงบวกให^กับองค�กรให^ได̂๓๔๐ 

 (๖) การสร^างค�านิยมร�วมขององค�กร เป�นสิ่งท่ีได̂คาดหวังให^เกิดการเปลี่ยนแปลง 
โดยปรับเปลี่ยนภาพลักษณ�ตํารวจ จากนโยบายได̂สั่งกําชับการปฏิบัติงานของตํารวจ บังคับใช^
เครื่องแบบต̂องเป�นสีเดียวกัน การแต�งกายต̂องเรียบร^อยดูดี การพูดจากับประชาชนให^สุภาพ ไม�นั่ง
ไขว�ห^าง ยืนล^วงกระเป́า การปฏิบัติหน^าท่ีต�างๆ ให^เหมาะสมกับเป�นผู^พิทักษ�สันติราษฎร� โดยให^จเร
ออกตรวจสอบ หากตรวจพบให^ดําเนินการทางวินัย เป�นการสร^างภาพลักษณ�เชิงบวก๓๔๑ 

 (๗) มอบนโยบายให^ระดับเจ^าหน^าท่ีทุกส�วน เน^นถูกต̂อง รวดเร็ว๓๔๒ 
 (๘) ในการสร^างค�านิยม ตํารวจทุกคนทํางานตามหน^าท่ีรับผิดชอบงานในหน^าท่ีดี

ท่ีสุด พึงระลึกถึงความทุกข�ของประชาชน หากไม�ได̂รับการแก̂ไขทุกข�นั้นยิ่งทวีความรุนแรงข้ึนไป
เรื่อยๆ แล^วปfญหานั้นจะย^อนกลับมาหาตํารวจเอง บ̂านเมืองจะไม�สงบสุข๓๔๓ 

 (๙) การดําเนินงานของตํารวจจําเป�นอย�างยิ่งท่ีจะต̂องได̂รับความร�วมมือจาก
ประชาชนภายในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ เพราะปfจจุบันสํานักงานตํารวจแห�งชาติได̂หันมาให^ความสําคัญใน
งานตํารวจสัมพันธ�๓๔๔ 
                                           
 ๓๓๖สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑ วันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๓๓๗สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๒ วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๔. 
 ๓๓๘สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๓ วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๓๓๙สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๔ วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๔. 
 ๓๔๐สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๕ วันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๓๔๑สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๖ วันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๓๔๒สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๗ วันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๓๔๓สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๘ วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๓๔๔สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๙ วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

 (๑๐) ผู^บริหารสร^างค�านิยมร�วมท่ีสอดคล^องกันทําให^การผนึกกําลังในการปฏิบัติงาน
และสร^างผลผลิตขององค�กรได̂มากข้ึน เช�น การใส�ใจในการบริการ เป�นต̂น๓๔๕ 

 (๑๑) สร^างค�านิยม ทํางานให^สนุก รักในงานท่ีทําด̂วย สัมมาอาชีวะ เป�นส�วนหนึ่ง
ของ มรรคมีองค� ๘ อันเป�นทางสายเดียวท่ีจะนําไปสู�ความดับทุกข� ประกอบด̂วย (๑) สัมมาทิฐิ ความ
เห็นชอบ (๒) สัมมาสังกัปปะ ความดําริชอบ (๓) สัมมาวาจา การเจรจาชอบ (๔) สัมมากัมมันตะ การ
กระทําชอบ (๕) สัมมาอาชีวะ การเลี้ยงชีวิตชอบ (๖) สัมมาวายามะ ความพยายามชอบ (๗) สัมมาสติ 
ความระลึกชอบ (๘) สัมมาสมาธิ ความต้ังใจม่ันชอบ รวมเรียกว�า มัชฌิมาปฏิปทา แปลว�า ทางสาย
กลาง มอบนโยบายให^ระดับเจ^าหน^าท่ีทุกส�วน ดํารงไว^รักษาจะทําให^ภาพลักษณ�ตํารวจดี เหมือน 
ตํารวจญ่ีปุ�น๓๔๖ 

 (๑๒) มอบนโยบายให^ตํารวจทุกนายต้ังแต�ระดับบนจึงถึงระดับเจ^าหน^าท่ี ทุกส�วน  
ดํารงไว^รักษา โดยปรับเปลี่ยนภาพลักษณ�ตํารวจมีการตรวจเครื่องแบบอย�างต�อเนื่อง ท้ังการปฏิบัติ
หน^าท่ีต�างๆ ให^เหมาะสมกับเป�นผู^พิทักษ�สันติราษฎร�๓๔๗ 

 (๑๓) ปรับวัฒนธรรมองค�กร ให^มีเปuาหมายเดียว ทุกฝ�ายทุกหน�วย มี Service mind 
หรือการให^บริการด̂วยใจ ตามภาระงานหลัก รักในวิชาชีพ ทํางานด̂วยความสุข Happy Life ดํารงไว^
รักษา จะทําให^มองภาพลักษณ�ตํารวจดี๓๔๘ 

 (๑๔) ในการสร^ างความร� วมมือขององค�กร ท้ังนี้  นโยบายของหน�วยงาน
ประชาสัมพันธ� ซ่ึงเป�นศูนย�กลางการประชาสัมพันธ�เชิงรุก ต̂องสร^างเครือข�ายความร�วมมือจากทุก
ภาคส�วน ดังนั้นเม่ือรับนโยบายมาแล^วนําไปปฏิบัติ ยิ่งต̂องสร^างความสัมพันธ�กับกลุ�มชุมชนในละแวก
ใกล^เคียงหรือสร^างพันธมิตร อย�างเช�น ในมิติของสื่อด̂วยกัน ไม�ว�าจะเป�นสื่อออนไลน� วิทยุ โทรทัศน�  
จําเป�นต̂องดําเนินการสร^างความสัมพันธ�อันดี ซ่ึงจะนําไปสู�การสร^างแนวทางและวิถีการปฏิบัติงานท่ี
เป�นอันหนึ่งอันเดียวกัน อันจะส�งผลถึงทัศนคติและพฤติกรรมของบุคลากร จนสามารถสร^างเป�น
ค�านิยมขององค�กรท่ีทุกคนให^ความร�วมมือสามารถนําไปปฏิบัติตามได̂๓๔๙ 

 (๑๕) โดยการมอบนโยบายลงไป ให^ทุกคนทุกหน�วยงาน เห็นความสําคัญของภารกิจ 
ร�วมกันสร^างเครื่องมือ รูปแบบ วิธีการสื่อสาร หรือเทคนิคใหม�ๆ ลีลาท่ีน�าสนใจ จูงใจให^ประชาชน
ได̂รับข̂อมูลข�าวสารมากข้ึน๓๕๐ 
 (๑๖) มีการวางวัตถุประสงค� ขององค�กรท่ีมีความชัดเจน ซ่ึงจะนําไปสู�การสร^าง
แนวทางและวิถีการปฏิบัติงานท่ีเป�นอันหนึ่งอันเดียวกัน อันจะส�งผลถึงทัศนคติและพฤติกรรมของ
บุคลากร จนสามารถสร^างเป�นค�านิยมขององค�กรท่ีทุกคนสามารถปฏิบัติตามได̂๓๕๑  

                                           
 ๓๔๕สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๐ วันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๓๔๖สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๑ วันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๓๔๗สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๒ วันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๓๔๘สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๓ วันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๓๔๙สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๔ วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๓๕๐สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๕ วันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๓๕๑สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๖ วันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

 (๑๗) ต้ังเปuาหมายขององค�กรท่ีมีความชัดเจนและไม�เป�นนามธรรมจนเกินไป ซ่ึงจะ
นําไปสู�การสร^างแนวทางและวิถีการปฏิบัติงานท่ีเป�นอันหนึ่งอันเดียวกัน อันจะส�งผลถึงทัศนคติและ
พฤติกรรมของบุคลากร จนสามารถสร^างเป�นค�านิยมขององค�กรท่ีทุกคนสามารถปฏิบัติตามได̂๓๕๒ 
 สรุป ค�านิยมร�วมขององค�กร ได̂แก� มีทิฎฐิเสมอกัน คือมีความเห็น ความคิด ทัศนคติ
สอดคล^องเป�นไปในทางเดียวกัน มีศีลเสมอกัน คือมีความรู^ มีความสามารถ ทักษะ และความสามารถ
เหมือนกัน มีการปฏิบัติงานตามนโยบายอย�างชัดเจน เช�น การบังคับใช^เครื่องแบบ การแต�งกาย
เรียบร^อย การพูดจาให^สุภาพ การปฏิบัติหน^าท่ีให^เหมาะสมกับเป�นผู^พิทักษ�สันติราษฎร� สร^างค�านิยม
ในการทํางานให^สนุก รักในงานท่ีทําตามหลักธรรมมรรคมีองค� ๘ อันเป�นหนทางท่ีจะนําไปสู�ความดับ
ทุกข� ปรับวัฒนธรรมองค�กรให^มีเปuาหมายเดียว ทุกฝ�าย ทุกหน�วยต̂องมี Service mind หรือการ
ให^บริการด̂วยใจ และสามารถสรุปเป�นตารางแจกแจงความถ่ี และแผนภาพได̂ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๒๐ สรุปประเด็นสําคัญการสัมภาษณ�เชิงลึกด̂านค�านิยมร�วมขององค�กร 

ท่ี สรุปประเด็นสําคัญ ความถ่ี ผู4ให4ข4อมูลสําคัญคนท่ี 
๑ มีทิฎฐิเสมอกัน คือมีความเห็น ความคิด ทัศนคติ

สอดคล^องเป�นไปในทางเดียวกัน  
๖  ๒,๕,๖,๑๐,๑๑,๑๔  

๒ มีศีลเสมอกัน คือมีความรู^ มีความสามารถ ทักษะ 
และความสามารถเหมือนกัน  

๖  ๒,๕,๖,๑๐,๑๓,๑๔ 

๓ มีการปฏิบัติงานตามนโยบายอย�างชัดเจน เช�น 
การบังคับใช^เครื่องแบบ การแต�งกายเรียบร^อย 
การพูดจาให^สุภาพ การปฏิบัติหน^าท่ีให^เหมาะสม
กับเป�นผู^พิทักษ�สันติราษฎร�  

๗  ๕,๖,๘,๙,๑๐,๑๓,๑๔ 

๔ สร^างค�านิยมในการทํางานให^สนุก รักในงานท่ีทํา
ตามหลักธรรมมรรคมีองค� ๘ อันเป�นหนทางท่ีจะ
นําไปสู�ความดับทุกข�  

๖  ๘,๙,๑๑,๑๒,๑๔,๑๕ 

๕ ปรับวัฒนธรรมองค�กรให^มีเปuาหมายเดียว ทุกฝ�าย 
ทุกหน�วยต̂องมี Service mind หรือการ
ให^บริการด̂วยใจ  

๕  ๖,๙,๑๑,๑๒,๑๓  

 
 
 
 
 
 
 

                                           
 ๓๕๒สัมภาษณ�ผู^ให̂ข̂อมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๗ วันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี ๔.๑๒ ค�านิยมร�วมขององค�กรจากการสัมภาษณ�เชิงลึก 

 
  สรุป การบริหารงานประชาสัมพันธ� จากการศึกษาข̂อมูลท้ังเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
ด̂วยการสัมภาษณ�เชิงลึกสามารถสังเคราะห�ได̂ดังนี้  
 ๑) ด̂านโครงสร^างองค�กร ได̂แก� หน�วยงานด̂านการประชาสัมพันธ�มีโครงสร^างท่ีเรียบ
ง�ายไม�สลับซับซ̂อน ทีมงานทํางานร�วมกันอย�างลงตัวมีการบูรณาการกันอย�างต�อเนื่อง ทีมงานแม̂มี
ขนาดกําลังคนท่ีน^อยแต�เต็มไปด̂วยทักษะและมีคุณภาพ มีการวางระบบงานท่ีมีเทคโนโลยีท่ีดีรองรับ
และมีการให^ความรู^เรื่องเทคโนโลยีใหม�ๆ ปรับโครงสร^างการบริหารสื่อโดยใช^บุคลากรภายนอกมาช�วย
ประชาสัมพันธ�เผยแพร�งานข�าวกรอง และชี้แจงทําความเข̂าใจการปฏิบัติหน^าท่ีราชการ 
  ๒) ด̂านกลยุทธ�การประชาสัมพันธ� ได̂แก� ทีมงานด̂านการประชาสัมพันธ�มีการกําหนด
ทิศทาง ตลอดจนวิธีการทํางานขององค�กรด̂านการประชาสัมพันธ� มีค�านิยมร�วมกันท่ีชัดเจน เอาใจใส�
ประชาชนมีการสร^างความสัมพันธ�ท่ีดีกับประชาชนอย�างต�อเนื่อง เพ่ิมช�องทางออนไลน�และออฟไลน�
ร�วมกันเพ่ือให^บรรลุเปuาหมายเดียวกันได̂อย�างสมบูรณ� และกําหนดเนื้อหา (Content) ให^ตรงกับ
กลุ�มเปuาหมายท้ัง Generation X Y Z 
  ๓) ด̂านเจ^าหน^าท่ี ได̂แก� มุ�งเน^นการเพ่ิมผลผลิตโดยให^เจ^าหน^าท่ีหนึ่งคนสามารถทํางาน
ได̂หลายอย�าง มีการวิเคราะห�ความพร^อมด̂านกําลังคนอยู�เสมอเพ่ือให^สมดุลกับภาระงานด̂านการ
ประชาสัมพันธ� เป�ดโอกาสให^อิสระในการทํางานอย�างเต็มท่ีเพ่ือให^เกิดความคิดริเริ่มสร^างสรรค�ในงาน
ประชาสัมพันธ� มีการจัดการความรู^ (Knowledge Management: KM) ซ่ึงจะนําไปสู�การจัดการ
องค�กรแห�งอนาคต มีการเสริมสร^างความสามัคคีและการบํารุงขวัญ พัฒนาคุณภาพชีวิตตํารวจให^มี
ความสุขในการปฏิบัติงาน  

๑) มีทิฎฐิเสมอกัน คือมีความเห็น ความคิด ทัศนคติ
สอดคล^องเป�นไปในทางเดียวกัน  
 
๒) มีศีลเสมอกัน คือมีความรู^ มีความสามารถ ทักษะ และ
ความสามารถเหมือนกัน  
 

ค�านิยมร�วมของ
องค�กร 

๓) มีการปฏิบัติงานตามนโยบายอย�างชัดเจน เช�น การบังคับ
ใช^เครื่องแบบ การแต�งกายเรียบร^อย การพูดจาให^สุภาพ 
การปฏิบัติหน^าท่ีให^เหมาะสมกับเป�นผู^พิทักษ�สันติราษฎร� 

๔) สร^างค�านิยมในการทํางานให^สนุก รักในงานท่ีทําตาม
หลักธรรมมรรคมีองค� ๘ อันเป�นหนทางท่ีจะนําไปสู�ความ
ดับทุกข� 
 
๕) ปรับวัฒนธรรมองค�กรให^มีเปuาหมายเดียว ทุกฝ�าย ทุก
หน�วยต̂องมี Service mind หรือการให^บริการด̂วยใจ 



 

  ๔) ด̂านลีลาผู^นํา ได̂แก� หัวหน^าหน�วยงานด̂านการประชาสัมพันธ�มีวิสัยทัศน� และมี
ความสามารถในการสื่อสาร มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจสู�เจ^าหน^าท่ีในระดับรองลงมาได̂ มีการ
เปลี่ยนแปลงองค�กรให^เหมาะสมกับสถานการณ�บ̂านเมืองอยู�เสมอ สร^างทีมงานมีปฏิสัมพันธ�และ
ทํางานร�วมกับผู^บังคับบัญชาและลูกน^องจนเป�นท่ี “เชื่อใจ” สนับสนุน สร^างขวัญกําลังใจ และมี
อิทธิพลทางใจ ช�วยเหลือผู^อ่ืนทําให^เกิดความ “เชื่อม่ัน” จากผู^ร�วมงาน  
  ๕) ด̂านระบบการประชาสัมพันธ� ได̂แก� มีการสร^างความแตกต�างและนวัตกรรมการ
สื่อสารให^เกิดข้ึนในองค�กรด̂วย สามารถทํางานด̂านประชาสัมพันธ�ได̂อย�างเต็มประสิทธิภาพ ลด
ค�าใช^จ�าย สามารถสร^างความพึงพอใจให^กับประชาชน เคารพสิทธิเสรีภาพของทุกคน เอ้ือเฟ©ªอต�อ
หน^าท่ี เมตตา กรุณาปราณีต�อประชาชน ไม�หวั่นไหวต�อความยากลําบาก และใช^สื่อสังคมออนไลน� 
(Social Media) ท้ัง twitter Facebook Youtube Instagram Line เป�นต̂น เข̂ามาช�วยในงาน
ประชาสัมพันธ� 
  ๖) ด̂านทักษะ ได̂แก� มีความรัก ศรัทธาในงานประชาสัมพันธ�อย�างเต็มเป�¤ยม มีทัศนคติ
ท่ีดีต�องานประชาสัมพันธ� มีความรักในงานและทํางานด̂วยความสุข มีความรอบรู^ สามารถนําไป
ประยุกต�ในการทํางานให^ประสบความสําเร็จได̂ในมาตรฐานระดับสูง สร^างบรรยากาศท่ีดีในการ
ทํางานด̂วยการเจริญสติ มีการทําสมาธิ พร^อมท่ีจะให^บริการด̂วยความอ�อนน^อม จิตใจโอบอ̂อมอารี 
พัฒนาบุคลากรให^เป�นนักประชาสัมพันธ�ท่ีแท̂จริง มีทัศนคติท่ีดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน
เสียสละ มีจรรยาบรรณ ไม�หวั่นต�อปfญหา 
  ๗) ด̂านค�านิยมร�วม ได̂แก� เน^นรับผิดชอบต�อสังคมเป�นหลักและผลการปฏิบัติงานอย�าง
เท่ียงธรรม มีความสามารถในการแข�งขัน มุ�งสู�ความเป�นเลิศด̂านการประชาสัมพันธ� หน�วยงานต�างๆ มี
ความคิดความเชื่อท่ีสอดคล^องกัน ผนึกกําลังในการปฏิบัติงานเพ่ือสร^างผลผลิตขององค�กร สร^าง
ค�านิยมในการทํางานให^สนุก รักในงานท่ีทําตามหลักธรรมมรรคมีองค� ๘ อันเป�นหนทางท่ีจะนําไปสู�
ความดับทุกข� ปรับวัฒนธรรมองค�กรให^มีเปuาหมายเดียว ทุกฝ�าย ทุกหน�วยต̂องมี Service mind หรือ
การให^บริการด̂วยใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๔.๒.๓ การทดสอบปgจจัยท่ีส�งผลต�อการส่ือสารเพ่ือการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของ
สํานักงานตํารวจแห�งชาติ   
 ๑) ผลการวิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหว�างตัวแปรเพ่ือใช4สร4างเมทริกซ�สหสัมพันธ�ใน
พุทธนวัตกรรมการส่ือสารเพ่ือการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 
 สัญลักษณ�ท่ีใช4ในการวิเคราะห�ข4อมูล  
 n แทน จํานวนกลุ�มตัวอย�าง  
 Χ แทน ค�าเฉลี่ยของกลุ�มตัวอย�าง 
 S.D. แทน ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 t แทน ค�าสถิติท่ีใช^พิจารณาใน t - Distribution  
 r  แทน ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ของเพียร�สัน  
 R แทน ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�พหุคูณ 
 2R  แทน ค�าสหสัมพันธ�พหุคูณยกกําลังสอง 
 F แทน ค�าสถิติท่ีใช^ในการพิจารณาใน F - Distribution 

 SE แทน ค�าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ� 

 b  แทน ค�าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณของตัวแปรพยากรณ�ในรูปคะแนนดิบ 
 ß แทน ค�าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณของตัวแปรพยากรณ�ในรูปคะแนน
มาตรฐาน  

BuddIno1 แทน   การบริหารจัดการข̂อมูลอย�างชัดเจนแจ�มแจ^ง (สันทัสสนา) 
BuddIno2 แทน   การเผยแพร�ข̂อมูลอย�างจูงใจให^เห็นจริงเพ่ือสร^างการรับรู^  

(สมาทปนา) 
BuddIno3 แทน   ความแกล^วกล^า กําลังใจในการสร^างเครือข�ายความร�วมมือ  

(สมุตเตชนา) 
BuddIno4 แทน   การรับรู^ เข̂าใจและเห็นคุณประโยชน�เก่ียวกับการสื่อสาร  

(สัมปหังสนา) 
Admini1 แทน   โครงสร^างองค�กร 
Admini2 แทน   กลยุทธ�การประชาสัมพันธ�  
Admini3 แทน   เจ^าหน^าท่ี  
Admini4 แทน   ลีลาผู^นํา  
Admini5 แทน   ระบบการประชาสัมพันธ�  
Admini6 แทน   ทักษะ  
Admini7 แทน   ค�านิยมร�วม  
New_PR1 แทน   การใช^ความคิดสร^างสรรค�เพ่ือสังคม  
New_PR2 แทน   การตลาดสมัยใหม�ท่ีสะท̂อนความเป�นจริง  
New_PR3 แทน   ยึดหลักสากลและสร^างความแตกต�าง  
New_PR4 แทน   มีฐานข̂อมูลเทคโนโลยีท่ีทันสมัยภายใต̂จริยธรรม 
T_NewPR    แทน   ภาพรวมของการประชาสัมพันธ�เชิงรุก 



    
๑๗๖ 

ตารางที่ ๔.๒๑ ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ระหว�างพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร การบริหารงานประชาสัมพันธ� และการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงานตํารวจ
แห�งชาติ    

 BuddIno1 BuddIno2 BuddIno3 BuddIno4 Admini1 Admini2 Admini3 Admini4 Admini5 Admini6 Admini7 New_PR1 New_PR2 New_PR3 New_PR4 T_NewPR 
BuddIno1 1.000                
BuddIno2 .756** 1.000               
BuddIno3 .709** .769** 1.000              
BuddIno4 .705** .736** .772** 1.000             
Admini1 .670** .648** .673** .757** 1.000            
Admini2 .632** .634** .663** .752** .794** 1.000           
Admini3 .600** .650** .710** .728** .719** .734** 1.000          
Admini4 .599** .664** .685** .700** .699** .678** .818** 1.000         
Admini5 .582** .635** .691** .701** .664** .688** .802** .834** 1.000        
Admini6 .588** .582** .626** .667** .718** .732** .751** .771** .790** 1.000       
Admini7 .571** .588** .634** .692** .672** .705** .761** .727** .742** .823** 1.000      
New_PR1 .644** .679** .733** .740** .684** .697** .774** .729** .788** .778** .769** 1.000     
New_PR2 .642** .666** .707** .704** .694** .695** .762** .749** .826** .792** .780** .888** 1.000    
New_PR3 .646** .668** .709** .736** .709** .733** .808** .768** .829** .809** .856** .892** .887** 1.000   
New_PR4 .660** .658** .671** .721** .719** .673** .728** .707** .747** .760** .744** .826** .842** .857** 1.000  
T_NewPR .683** .704** .743** .765** .740** .738** .809** .778** .841** .828** .830** .951** .954** .958** .930** 1.000 

** P<.01 
  จากตารางที่ ๔.๒๑ พบว�า พุทธนวัตกรรมการสื่อสาร และการบริหารงานประชาสัมพันธ� มีความสัมพันธ�กันในทางบวกกับการประชาสัมพันธ�เชิงรุก
ของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ อย�างมีนัยสําคัญที่ระดับ .๐๑  



 

 ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ระหว�างพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร และการบริหารงาน
ประชาสัมพันธ� มีความสัมพันธ�กันในทางบวกกับการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงานตํารวจ
แห�งชาติ มีค�าอยู�ระหว�าง (.๒๒๒-.๓๖๙) ถือว�าบางคู�มีความสัมพันธ�กันค�อนข̂างตํ่า ซ่ึงอาจทําให^เกิด
ปfญหา Multicollinearity จึงต̂องมีการทดสอบ Collinearity Statistics โดยพิจารณาจากค�าความ
คงทนของการยอมรับ (Tolerance) และค�าปfจจัยการขยายตัวของความแปรปรวน (Variance 
Inflation Factor : VIF) ดังตารางท่ี ๔.๒๒  
 
ตารางท่ี ๔.๒๒ ค�า Tolerance และค�า Variance Inflation Factor (VIF) ของพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร 

และการบริหารงานประชาสัมพันธ�   

 ตัวแปร 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 
พุทธนวัตกรรมการส่ือสาร   
การบริหารจัดการข̂อมูลอย�างชัดเจนแจ�มแจ^ง (สันทัสสนา) 
(BuddIno1) 

.369 2.712 

การเผยแพร�ข̂อมูลอย�างจูงใจให^เห็นจริงเพ่ือสร^างการรับรู^ 
(สมาทปนา) (BuddIno2) .303 3.298 

ความแกล^วกล^า กําลังใจในการสร^างเครือข�ายความร�วมมือ 
(สมุตเตชนา) (BuddIno3) .307 3.259 

การรับรู^ เข̂าใจและเห็นคุณประโยชน�เก่ียวกับการสื่อสาร (สัม
ปหังสนา) (BuddIno4) 

.336 2.972 

การบริหารงานประชาสัมพันธ�     
โครงสร^างองค�กร (Admini1) .308 3.250 
กลยุทธ�การประชาสัมพันธ� (Admini2) .291 3.439 
เจ^าหน^าท่ี (Admini3) .231 4.324 
ลีลาผู^นํา (Admini4) .224 4.455 
ระบบการประชาสัมพันธ� (Admini5) .229 4.360 
ทักษะ (Admini6) .222 4.508 
ค�านิยมร�วม (Admini7) .270 3.705 

 
 จากตารางท่ี ๔.๒๒ ดัชนีบอกภาวะร�วมเส^นตรงพหุ ค�าความคงทนของการยอมรับ 
(Tolerance) ได̂ค�าระหว�าง .๒๒๒-.๓๖๙ ซ่ึงมากกว�าค�าท่ีกําหนดคือ .๑๙๐ และค�าปfจจัยการขยายตัว
ของความแปรปรวน (Variance Inflation Facto r: VIF) มีค�าระหว�าง ๒.๗๑๒-๔.๔๕๕ ซ่ึงมีค�าไม�เกิน
ตามท่ีกําหนด คือ ๕.๓ แสดงว�าพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร และการบริหารงานประชาสัมพันธ�ทุกด̂าน
เป�นไปตามเกณฑ�ท่ีกําหนดไม�เกิดปfญหา Multicollinearity จึงสามารถวิเคราะห�การถดถอยพหุคูณ
แบบข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ดังตารางท่ี ๔.๒๓-๔.๒๔   
 



 

 ๒) ปgจจัยท่ีส�งผลต�อการส่ือสารเพ่ือการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงานตํารวจ
แห�งชาติ   

สมมติฐานท่ี ๑ พุทธนวัตกรรมการสื่อสารส�งผลต�อการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงาน
ตํารวจแห�งชาติอย�างน^อย ๑ ปfจจัย  

ในการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับพุทธนวัตกรรมการสื่อสารส�งผลต�อการประชาสัมพันธ�
เชิงรุกของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ ใช^การวิเคราะห�การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) แบบ Stepwise โดยมีตัวแปรท่ีศึกษาคือ การบริหารจัดการข̂อมูลอย�างชัดเจนแจ�มแจ^ง 
(สันทัสสนา) การเผยแพร�ข̂อมูลอย�างจูงใจให^เห็นจริงเพ่ือสร^างการรับรู^ (สมาทปนา) ความแกล^วกล^า 
กําลังใจในการสร^างเครือข�ายความร�วมมือ (สมุตเตชนา) การรับรู^ เข̂าใจและเห็นคุณประโยชน�เก่ียวกับ
การสื่อสาร (สัมปหังสนา)     

การวิเคราะห�การถดถอยพหุคูณเพ่ือพิจารณาว�า เม่ือทําการวิเคราะห�การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) แบบ Stepwise โดยใส�ตัวแปรอิสระจํานวน ๔ ตัวแปร แล^ว
สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตามได̂ร^อยละเท�าใด และมีตัวแปรใดบ̂างท่ีส�งผลต�อตัวแปร
ตามอย�างมีนัยสําคัญ รายละเอียดผลการวิเคราะห�ดังแสดงในตารางท่ี ๔.๒๓ 
 
ตารางท่ี ๔.๒๓ แสดงพุทธนวัตกรรมการสื่อสารส�งผลต�อการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงาน

ตํารวจแห�งชาติ   
ตัวแปรพุทธนวัตกรรมการส่ือสาร B Std. Error Beta t Sig. 

การรับรู^ เข̂าใจและเห็นคุณประโยชน�
เก่ียวกับการสื่อสาร (สัมปหังสนา) 
(BuddIno4) .366 .058 .409 6.320** .000 
ความแกล^วกล^า กําลังใจในการสร^าง
เครือข�ายความร�วมมือ (สมุตเตชนา) 
(BuddIno3) .255 .058 .287 4.406** .000 
การบริหารจัดการข̂อมูลอย�างชัดเจน 
แจ�มแจ^ง (สันทัสสนา) (BuddIno1) .205 .061 .196 3.353** .000 

ค�าคงท่ี 1.038 .140  3.206** .002 
Multiple R  = .814c   R Square = .662   Adjusted R Square = .658   Std. Error = .393 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05, **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01   
 

จากตารางท่ี ๔.๒๓ พบว�า พุทธนวัตกรรมการสื่อสารส�งผลต�อการประชาสัมพันธ�เชิงรุก
ของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ ๓ ด̂าน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ โดยเรียงลําดับตาม
สมการดังนี้คือ การรับรู^ เข̂าใจและเห็นคุณประโยชน�เก่ียวกับการสื่อสาร (สัมปหังสนา) ความแกล^ว
กล^า กําลังใจในการสร^างเครือข�ายความร�วมมือ (สมุตเตชนา) การบริหารจัดการข̂อมูลอย�างชัดเจน 
แจ�มแจ^ง (สันทัสสนา) สําหรับด̂านการเผยแพร�ข̂อมูลอย�างจูงใจให^เห็นจริงเพ่ือสร^างการรับรู^   
(สมาทปนา) ไม�ส�งผลต�อการประชาสัมพันธ�เชิงรุก ดังนั้นสํานักงานตํารวจแห�งชาติต̂องเร�งพัฒนาใน
ด̂านนี้ด^วย 



 

ผลการวิเคราะห�มีค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�พหุคูณ (Multiple R) เท�ากับ .๘๑๔ ค�า
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R Square) เท�ากับ .๖๖๒ สัมประสิทธิ์การตัดสินใจท่ีปรับแล^ว (Adjusted 
R Square) เท�ากับ .๖๕๘ และค�าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการตัดสินใจ (Std. Error) เท�ากับ    
.๓๙๓  

แสดงว�า พุทธนวัตกรรมการสื่อสารสามารถร�วมกันทํานายการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของ
สํานักงานตํารวจแห�งชาติ ได̂ร^อยละ ๖๕.๘ และเม่ือพิจารณาเป�นรายด̂านพบว�า การรับรู^ เข̂าใจและ
เห็นคุณประโยชน�เก่ียวกับการสื่อสาร (สัมปหังสนา) สามารถทํานายการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของ
สํานักงานตํารวจแห�งชาติได̂ร^อยละ ๔๐.๙ รองลงมาคือ ความแกล^วกล^า กําลังใจในการสร^างเครือข�าย
ความร�วมมือ (สมุตเตชนา) สามารถทํานายได̂ร^อยละ ๒๘.๗ และการบริหารจัดการข̂อมูลอย�างชัดเจน 
แจ�มแจ^ง (สันทัสสนา) สามารถทํานายได̂ร^อยละ ๑๙.๖ ตามลําดับ ซ่ึงสามารถเขียนสมการได̂ดังนี้ 

�� = 1.038+.366BuddIno4+.255BuddIno3+.205BuddIno1  
Z = .409ZBuddIno4+.287ZBuddIno3+.196ZBuddIno1  
 
สมมติฐานท่ี ๒ การบริหารงานประชาสัมพันธ�ส�งผลต�อการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของ

สํานักงานตํารวจแห�งชาติอย�างน^อย ๑ ปfจจัย   
ในการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับการบริหารงานประชาสัมพันธ�ส� งผลต�อการ

ประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ ใช^การวิเคราะห�การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) แบบ Stepwise โดยมีตัวแปรท่ีศึกษาคือ โครงสร^างองค�กร กลยุทธ�การ
ประชาสัมพันธ� เจ^าหน^าท่ี ลีลาผู^นํา ระบบการประชาสัมพันธ� ทักษะ ค�านิยมร�วม    

การวิเคราะห�การถดถอยพหุคูณเพ่ือพิจารณาว�า เม่ือทําการวิเคราะห�การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) แบบ Stepwise โดยใส�ตัวแปรอิสระจํานวน ๗ ตัวแปร แล^ว
สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตามได̂ร^อยละเท�าใด และมีตัวแปรใดบ̂างท่ีส�งผลต�อตัวแปร
ตามอย�างมีนัยสําคัญ รายละเอียดผลการวิเคราะห�ดังแสดงในตารางท่ี ๔.๒๔ 
 
ตารางท่ี ๔.๒๔ แสดงการบริหารงานประชาสัมพันธ�ส�งผลต�อการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงาน

ตํารวจแห�งชาติ    
ตัวแปรการบริหารงาน

ประชาสัมพันธ� 
B Std. Error Beta t Sig. 

ระบบการประชาสัมพันธ� 
(Admini5) .252 .044 .305 5.733** .000 
ค�านิยมร�วม (Admini7) .245 .048 .274 5.144** .000 
โครงสร^างองค�กร (Admini1) .130 .039 .146 3.356** .001 
ทักษะ (Admini6) .140 .053 .153 2.643** .009 
เจ^าหน^าท่ี (Admini3)  .115 .046 .134 2.480* .014 

ค�าคงท่ี .449 .100  4.502** .000 
Multiple R  = .908e    R Square = .825   Adjusted R Square = .821   Std. Error = .284 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05, **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01   



 

   จากตารางท่ี ๔.๒๔ พบว�าการบริหารงานประชาสัมพันธ�ส�งผลต�อการประชาสัมพันธ�เชิง
รุกของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ ๕ ด̂าน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ เรียงลําดับตาม
สมการดังนี้คือ ระบบการประชาสัมพันธ� ค�านิยมร�วม โครงสร^างองค�กร ทักษะ เจ^าหน^าท่ี  

ผลการวิเคราะห�มีค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�พหุคูณ (Multiple R) เท�ากับ .๙๐๘ ค�า
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R Square) เท�ากับ .๘๒๕ สัมประสิทธิ์การตัดสินใจท่ีปรับแล^ว (Adjusted 
R Square) เท�ากับ .๘๒๑ และค�าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการตัดสินใจ (Std. Error) เท�ากับ    
.๒๘๔  

แสดงว�าการบริหารงานประชาสัมพันธ�สามารถร�วมกันทํานายการประชาสัมพันธ�เชิงรุก
ของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ ได̂ร^อยละ ๘๒.๑ และเม่ือพิจารณาเป�นรายด̂านพบว�า ระบบการ
ประชาสัมพันธ�สามารถทํานายการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงานตํารวจแห�งชาติได̂ร^อยละ ๓๐.๕ 
ค�านิยมร�วมสามารถทํานายได̂ร^อยละ ๒๗.๔ โครงสร^างองค�กรสามารถทํานายได̂ร^อยละ ๑๔.๖ ทักษะ
สามารถทํานายได̂ร^อยละ ๑๕.๓ และเจ^าหน^าท่ีสามารถทํานายได̂ร^อยละ ๑๓.๔ ตามลําดับ ซ่ึง
สามารถเขียนสมการได̂ดังนี้ 

��=.449+.252Admini5+.245Admini7+.130Admini1+.140Admini6+.115Admini3   
Z=.305ZAdmini5+.274ZAdmini7+.146ZAdmini1+.153ZAdmini6+.134ZAdmini3 
 
สรุป พุทธนวัตกรรมการสื่อสารส�งผลต�อการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงานตํารวจ

แห�งชาติ ๓ ด̂าน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ แสดงว�า พุทธนวัตกรรมการสื่อสารสามารถ
ร�วมกันทํานายการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ ได̂ร^อยละ ๖๕.๘ และเม่ือ
พิจารณาเป�นรายด̂านพบว�า การรับรู^ เข̂าใจและเห็นคุณประโยชน�เก่ียวกับการสื่อสาร (สัมปหังสนา) 
สามารถทํานายการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงานตํารวจแห�งชาติได̂ร^อยละ ๔๐.๙ รองลงมาคือ 
ความแกล^วกล^า กําลังใจในการสร^างเครือข�ายความร�วมมือ (สมุตเตชนา) สามารถทํานายได̂ร^อยละ 
๒๘.๗ และการบริหารจัดการข̂อมูลอย�างชัดเจน แจ�มแจ^ง (สันทัสสนา) สามารถทํานายได̂ร^อยละ 
๑๙.๖ ตามลําดับ  

 การบริหารงานประชาสัมพันธ�ส�งผลต�อการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงานตํารวจ
แห�งชาติ ๕ ด̂าน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ แสดงว�า การบริหารงานประชาสัมพันธ�
สามารถร�วมกันทํานายการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ ได̂ร^อยละ ๘๒.๑ และ
เม่ือพิจารณาเป�นรายด̂านพบว�า ระบบการประชาสัมพันธ�สามารถทํานายการประชาสัมพันธ�เชิงรุก
ของสํานักงานตํารวจแห�งชาติได̂ร^อยละ ๓๐.๕ ค�านิยมร�วมสามารถทํานายได̂ร^อยละ ๒๗.๔ โครงสร^าง
องค�กรสามารถทํานายได̂ร^อยละ ๑๔.๖ ทักษะสามารถทํานายได̂ร^อยละ ๑๕.๓ และเจ^าหน^าท่ีสามารถ
ทํานายได̂ร^อยละ ๑๓.๔ ตามลําดับ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

๔.๓ รูปแบบพุทธนวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงาน
ตํารวจแห�งชาติ 
 จากการวิเคราะห�ข̂อมูลเชิงปริมาณและการศึกษาข̂อมูลเชิงคุณภาพผู^วิจัยได̂สรุปเป�น
รูปแบบพุทธนวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงานตํารวจแห�งชาติเป�น ๓ 
รูปแบบ คือ รูปแบบการประชาสัมพันธ�เชิงรุก รูปแบบพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร และรูปแบบการ
บริหารการประชาสัมพันธ� โดยสามารถเขียนเป�นแผนภาพของแต�ละรูปแบบได̂ดังนี้ 
  ๑. รูปแบบการประชาสัมพันธ�เชิงรุก 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๑๓ แสดงรูปแบบการประชาสัมพันธ�เชิงรุก  
 

การประชาสัมพันธ�เชิงรุก 

๑. ด4านการใช4ความคิดสร4างสรรค�เพ่ือสังคม 
๑) มีการให̂ขอ̂มูลข�าวสารที่เกี่ยวขอ̂งกับการแก^ปfญหา
สังคม  
๒) มีการพัฒนากลยุทธ�ด̂านการประชาสัมพันธ�อย�าง
สร^างสรรค�เพ่ือใช̂ในการแก^ไขวกิฤตให̂เป�นโอกาส  
๓) มีการระดมความคิดจากเวทกีารจัดการความรู^  
๔) มีการนําแนวคิดการตลาดเพ่ือสังคมมาใช̂ในการ
ประชาสัมพันธ�เชิง 
๕) มีการทํากจิกรรมต�างๆ กับคนในสังคมได̂อย�างตรง
เปuาหมาย  
๖) ให̂ทุกคนในองค�กรมีส�วนร�วมในการระดมความคิดเห็น
เพ่ือสรา̂งสรรค�การประชาสัมพันธ� 
 

๒. ด4านการตลาดสมัยใหม�ท่ีสะท4อนความเปfนจริง 
๑) มีการประชาสัมพันธ�กิจกรรมตามความเป�นจริง ไม�ได̂
เพิกเฉยต�อประชาชน  
๒) มีการเผยแพร�ขอ̂มูลให̂ประชาชนทราบอย�าง
ตรงไปตรงมา  
๓) มีการลงทุนเกี่ยวกับการดําเนินงานด̂านการ
ประชาสัมพันธ�อย�างต�อเนื่อง  
๔) มีการกําหนดทิศทางและวัฒนธรรมองค�กรใหม�เพ่ือไปสู�
การแข�งขนัในอนาคต  
๕) มีการใช̂มมุมองทางการตลาดเข^ามาใช̂ในการ
ประชาสัมพันธ�เพ่ิมมากขึน้  
๖) มีการสร^างความพึงพอใจต�อผู̂มีส�วนได̂ส�วนเสียกับทุก
คนในองค�กร 

๓. ด4านยึดหลักสากลและสร4างความแตกต�าง 
๑) ข^อมูลข�าวสารที่เผยแพร�ออกไปจะให̂ความสําคัญกับสิทธิ
มนุษยชนและส่ิงแวดล̂อม  
๒) ให̂ความสําคัญกับหลักสากลของขอ̂มูลข�าวสารทีเ่ผยแพร�
ออกไปตามหลักสากล  
๓) มีการนําเสนอขอ̂มูลในทางบวกที่เป�นจุดแข็งหรอืขอ̂
ได̂เปรียบขององค�กรต�อประชาชน  
๔) ข^อมูลข�าวสารทีเผยแพร�ออกไปจะคํานึงถึงประชาคมโลก
ทั้งด̂านศาสนา และการเมือง  
๕) มีการสร^างกจิกรรมการประชาสัมพันธ�ทีม่ีเอกลักษณ�และ
โดดเด�นจนเป�นที่จดจํา 

๔. ด4านมีฐานข4อมูลเทคโนโลยีท่ีทันสมัยภายใต4จริยธรรม 
๑) บุคลากรด̂านการประชาสัมพันธ�มีความซ่ือสัตย�สุจริตต�อ
ตนเองและวิชาชีพ  
๒) มีความเที่ยงธรรมและปราศจากความลําเอียง 
๓) มีการสร^างฐานขอ̂มูลที่สามารถเก็บขอ̂มลูไว^ใช̂ในการ
จัดการความรู^ครั้งต�อๆ ไป  
๔) มีการนําเทคโนโลยีการส่ือสารสมัยใหม�มาใช̂ในองค�กร  
๕) การนําความรูจ̂ากข^อมูลข�าวสารที่ได̂รับมาสร^างทางเลือก
ในการตัดสินใจในการดําเนนิงานต�างๆ  
๖) การใช̂ส่ือสังคมออนไลน�ที่เข^าถึงได̂ง�ายทัง้ เว็บไซต� บล็อก 
ทวิตเตอร� เฟซบุ�ค ยูทูป ไลน� คลับเฮ̂า แอปพิเคช่ัน ฯลฯ 

Proactive Public Relations 



 

แผนภาพท่ี ๔.๑๔ แสดงรูปแบบพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร 

  ๒. รูปแบบพุทธนวัตกรรมการส่ือสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 ๓. รูปแบบการบริหารการประชาสัมพันธ� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พุทธนวัตกรรม
การส่ือสาร 

๒. ด4านการเผยแพร�ข4อมูลอย�างจูงใจให4เห็น
จริงเพ่ือสร4างการรบัรู4 (สมาทปนา) 

๑) มีการเผยแพร�ข^อมูลข�าวสารผ�านส่ือหลัก
และส่ือออนไลน�  
๒) มีการใช̂วาจาท่ีสุภาพ ประชาชนเกิดความ
ประทับใจและยอมรับในข^อมูล 
๓) มีการเผยแพร�ข^อมูลข�าวสารผ�านกิจกรรมท่ี
เป�นโครงการหรือการจัดนิทรรศการ 
๔) สร̂างการมีส�วนร�วมในขอ̂มูลข�าวสารเช�น 
นักข�าวภาคพลเมืองด̂านการทํางานของตํารวจ  
๕) ใช̂เคร่ืองมือและเพิ่มช�องทางการส่ือสารท่ี
หลากหลายและทันสมัย  

๓. ด4านมีความแกล4วกล4า กําลังใจในการ
สร4างเครือข�ายความร�วมมือ (สมุตเตชนา) 

๑) มีความแกล̂วกล̂า เสียสละ และพยายาม
ทํางานด̂านการส่ือสารอย�างต�อเน่ือง  
๒) มีการสร̂างเครือข�ายความร�วมมือด̂านการ
ส่ือสารกับหน�วยงานต�างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน  
๓) มีการประสานสัมพันธ�ผ�านการสัมมนาเพื่อ
สร̂างเครือข�ายมวลชนประจาํภูมภิาค 
๔) กล̂าหาญทางจริยธรรมและการพิทักษ�รักษา
กฎหมายให^มีความเสมอภาค เท�าเทียมกัน   
๕) การลงพื้นท่ีให^ความรู̂ด̂านความปลอดภัย
กับประชาชน การช�วยกันตรวจตราความ
ปลอดภัยของชุมชน  
 

๔. ด4านการรับรู4 เข4าใจและเห็นคุณประโยชน�
เก่ียวกับการสื่อสาร (สัมปหังสนา) 

๑) มีสร̂างการรับรู̂ และความเข^าใจอันดีแก�
ประชาชน  
๒) มีกระบวนการติดตามการทํางานด̂านการ
ส่ือสารอย�างต�อเน่ือง  
๓) มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงเพื่อให^
เกิดการพัฒนาท่ีทันสมัยและมีประสิทธภิาพ 
๔) จัดให^ให^มีการประเมินอย�างน̂อยป�ละ ๒ คร้ัง 
และเผยแพร�ประชาสัมพันธ�ใหป̂ระชาชนทราบ  
๕) บริหารงานตามหลักอริยสัจ ๔ ใช̂กระบวน 
การยุติธรรมเป�นหลักในการตัดสินความขัดแย^ง   

๑. ด4านการบริหารจัดการข4อมูลอย�างชัดเจน 
แจ�มแจ4ง (สันทัสสนา) 

๑) มีการกาํหนดตัวบุคคลท่ีจะให^ข^อมูลกับ
ส่ือมวลชนในแต�ละคร้ังอย�างชัดเจน  
๒) มีการต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองและ
คัดเลือกประเด็นข�าวอย�างละเอียดก�อน
นําเสนอสู�ประชาชน  
๓) มีหลักฐานเชิงประจักษ�สามารถช้ีแจงและ
อธิบายให^ประชาชนเข^าใจได̂อย�างแจ�มแจ^ง 
๔) การใช̂เทคนิควิธีการส่ือสารและเน้ือหาท่ี
เหมาะสมกับผู̂รับสาร  
๕) ผู̂บริหาร/ผู̂นําองค�กรต̂องเป�นผู̂มีศีล เน̂น
การบริหารงานอย�างซ่ือสัตย�สุจริต มีเมตตา 
ปราศจากอคติ 



 

แผนภาพท่ี ๔.๑๕ แสดงรูปแบบการบริหารงานประชาสัมพันธ� 
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๑. ด4านโครงสร4างองค�กร 
๑) หน�วยงานด̂านการประชาสัมพันธ�มีโครงสร^างทีเ่รียบง�ายไม�สลับซับซ̂อน  
๒) ทีมงานด̂านการประชาสัมพันธ�ทํางานร�วมกันอย�างลงตัว มีการบูรณาการกนัอย�างต�อเนือ่ง  
๓) ทีมงานด̂านการประชาสัมพันธ�มขีนาดกาํลังคนทีน่^อยแต�เต็มไปด̂วยทกัษะและมีคุณภาพ 
๔) มีการวางระบบงานที่มเีทคโนโลยีทีดี่รองรับและมกีารให̂ความรูเ̂รือ่งเทคโนโลยีใหม�ๆ  
๕) ปรับโครงสร^างการบริหารส่ือโดยใช̂บุคลากรภายนอกมาช�วยประชาสัมพันธ�เผยแพร�งานข�าวกรองและช้ีแจงทําความ
เข^าใจการปฏิบัติหน^าที่ราชการ 

๒. ด4านกลยุทธ�การประชาสัมพันธ�  
๑) ทีมงานด̂านการประชาสัมพันธ�มกีารกําหนดทิศทาง ตลอดจนวิธกีารทํางานขององค�กรด̂านการประชาสัมพันธ�  
๒) ทีมงานด̂านการประชาสัมพันธ�มีค�านิยมร�วมกันที่ชัดเจน  
๓) ทีมงานด̂านการประชาสัมพันธ�เอาใจใส�ประชาชน มกีารสร^างความสัมพันธ�ที่ดกีับประชาชนอย�างต�อเนือ่ง 
๔) การเพ่ิมช�องทางออนไลน� และออฟไลน�ร�วมกันเพ่ือให̂บรรลุเปuาหมายเดียวกันได̂อย�างสมบูรณ�  
๕) การกําหนดเนื้อหา (content) ให̂ตรงกบักลุ�มเปuาหมายทั้ง Generation X Y Z  

๓. ด4านเจ4าหน4าท่ี  
๑) มุ�งเน^นการเพ่ิมผลผลิตโดยให̂เจ^าหน^าที่หนึ่งคนสามารถทํางานได̂หลายอย�าง  
๒) มีการวเิคราะห�ความพร^อมด̂านกําลังคนอยู�เสมอเพ่ือให̂สมดุลกับภาระงานด̂านการประชาสัมพันธ�  
๓) เป�ดโอกาสให̂อิสระในการทํางานอย�างเต็มที่เพ่ือให̂เกิดความคิดริเริ่มสร^างสรรค�ในงานประชาสัมพันธ� 
๔) มีการจดัการความรู^ (Knowledge Management: KM) ซ่ึงจะนําไปสู�การจัดการองค�กรแห�งอนาคต   
๕) การเสริมสร^างความสามัคคีและการบํารงุขวัญ พัฒนาคุณภาพชีวิตตํารวจให̂มีความสุขในการปฏิบัติงาน  
 
๔. ด4านลีลาผู4นาํ  
๑) หัวหน^าหน�วยงานด̂านการประชาสัมพันธ�มีวิสัยทัศน� และมีความสามารถในการส่ือสาร  
๒) มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจสู�เจ^าหน^าที่ในระดับรองลงมาได̂  
๓) การเปล่ียนแปลงองค�กรให̂เหมาะสมกับสถานการณ�บ̂านเมอืงอยู�เสมอ 
๔) สร^างทีมงาน มีปฏิสัมพันธ�และทํางานร�วมกับผู̂บังคับบัญชาและลูกน^องจนเป�นที ่“เช่ือใจ”  
๕) สนับสนุน สร^างขวญักําลังใจ และมอีิทธพิลทางใจ ช�วยเหลือผู̂อื่นทําให̂เกดิความ “เช่ือมัน่” จากผู̂ร�วมงาน  

๕. ด4านระบบการประชาสัมพันธ�  
๑) มีการสร^างความแตกต�างและนวตักรรมการส่ือสารให̂เกิดขึน้ในองค�กรด̂วย  
๒) สามารถทาํงานด̂านประชาสัมพันธ�ได̂อย�างเต็มประสิทธิภาพ ลดค�าใช̂จ�ายด̂วย  
๓) สามารถสรา̂งความพึงพอใจให̂กับประชาชนได̂ 
๔) เคารพสิทธเิสรีภาพของทกุคน เอือ้เฟ©ªอต�อหน^าที ่เมตตา กรุณาปราณีต�อประชาชน ไม�หวั่นไหวต�อความยากลําบาก  
๕) ใช̂ส่ือสังคมออนไลน� (Social Media) ทัง้ twitter Facebook Youtube Instagram Line เป�นต̂น เข^ามาช�วยใน
งานประชาสัมพันธ� 
 
๖. ด4านทักษะ  
๑) มีความรกั ศรทัธาในงานประชาสัมพันธ�อย�างเต็มเป�¤ยม  
๒) มีทัศนคติที่ดีต�องานประชาสัมพันธ� มีความรักในงานและทํางานด̂วยความสุข  
๓) มีความรอบรู^ สามารถนําไปประยุกต�ในการทํางานให̂ประสบความสําเร็จได̂ในมาตรฐานระดับสูง  
๔) สร^างบรรยากาศที่ดีในการทํางานด̂วยการเจริญสติ มกีารทําสมาธ ิพรอ̂มทีจ่ะให̂บรกิารด̂วยความอ�อนนอ̂ม จิตใจ
โอบออ̂มอาร ี
๕) พัฒนาบุคลากรให̂เป�นนกัประชาสัมพันธ�ที่แท^จริง มทีัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบ มคีวามอดทนเสียสละ มี
จรรยาบรรณ ไม�หวัน่ต�อปfญหา 

๗. ด4านค�านิยมร�วม  
๑) เน^นรับผิดชอบต�อสังคมเป�นหลักและผลการปฏิบัติงานอย�างเที่ยงธรรม  
๒) มีความสามารถในการแข�งขัน มุ�งสู�ความเป�นเลิศด̂านการประชาสัมพันธ�  
๓) หน�วยงานต�างๆ มีความคิด ความเช่ือที่สอดคล̂องกัน ผนกึกําลังในการปฏิบัติงานเพ่ือสร^างผลผลิตขององค�กร 
๔) สร^างค�านิยมในการทํางานให̂สนุก รกัในงานทีท่ําตามหลักธรรมมรรคมอีงค� ๘ อนัเป�นหนทางที่จะนําไปสู�ความดับ
ทุกข� 
๕) ปรับวัฒนธรรมองค�กรให̂มีเปuาหมายเดียว ทกุฝ�าย ทกุหน�วยต̂องมี Service mind หรือการให̂บรกิารด̂วยใจ 



 

๔.๔ ผลการสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
 จากการศึกษาข̂อมูลทางเอกสาร (Documentary Data) ท่ีเป�นแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับ
พุทธนวัตกรรมการสื่อสาร การบริหารงานประชาสัมพันธ� และการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงาน
ตํารวจแห�งชาติ จากนั้นผู^วิจัยได̂สร^างกรอบแนวคิดในการวิจัย และเก็บรวบรวมข̂อมูล ทําการ
วิเคราะห�ข̂อมูล และทําการสัมภาษณ�เชิงลึกและสรุปเป�น “พุทธนวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ” ตามท่ีอธิบายไว^ข̂างต̂น และนํามาสู�กระบวนการ
สนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จากผู^เชี่ยวชาญจํานวน ๙ รูปหรือคน จนได̂รูปแบบ
พุทธนวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ และจากการท่ี
ผู^ทรงคุณวุฒิได̂ทําการสนทนากลุ�มเฉพาะยืนยันรูปแบบแล^ว ผู^วิจัยได̂สังเคราะห�และนําเสนอประเด็น
สําคัญและได̂สรุปทัศนะของผู^ร�วมสนทนากลุ�มดังต�อไปนี้  
 ๑. สําหรับการใช^ภาษาอังกฤษถูกต̂อง การเขียนเรียบเรียงได̂ดี กรอบแนวความคิด
งานวิจัย ต้ังข̂อสังเกตในหัวข̂อด̂านการตลาดเพ่ือสังคมและการตลาดสมัยใหม� เสนอแนะว�าน�าจะเป�น
เครือข�ายชุมชนหรือเครือข�ายสังคมเพราะต̂องใช^เครือข�ายเยอะ ขอให^พิจารณาหัวข̂อลีลาผู^นํา 
เห็นชอบว�าดี แต�มีข̂อแนะนําให^ใช^คําว�าภาวะผู^นําหรือผู^นําท่ีมีภาวะเป�นผู^นําน�าจะดีกว�า เพ่ือ
สอดคล^องกับหน^า ๘ Main Point ท่ีองค�ประกอบ ในการต้ังชื่อใหม�คือ ๑) การใช^ความสร^างสรรค�เพ่ือ
สังคม ๒) การตลาดสมัยใหม�และยึดหลักสากล สําหรับเทคโนโลยีควรย้ําว�าเทคโนโลยียุคใหม� ท่ี
ทันสมัยมาก สามารถติดต�อเครือข�ายปfจจุบันได̂ทันท�วงทีเม่ือมีเหตุเกิดข้ึน อยู�มุมไหนก็สามารถ
รับทราบเหตุการณ�ได̂ โดยรวมข̂อมูลดี วิธีการใช^เทคโนโลยีและเครือข�ายท่ีทันสมัยของตํารวจในการ
ประชาสัมพันธ�เชิงรุก และทําอย�างไรให^เกิดเป�นการประชาสัมพันธ�เชิงรุกอย�างถาวรในองค�กรตํารวจ
ได̂ ธรรมมะท่ีนํามาใช^ดีสอดคล^องกับงานวิจัย ภาพรวมดี๓๕๓   
 ๒. ขอเสนอแนวคิดกว^างๆ ควรให^งานวิจัยพุทธนวัตกรรมออกมาเป�นแนวทาง Smart 
ก�อนท่ีมา Smart มีฐานคิด คือมีการประชาสัมพันธ�เชิงรุก และพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร ๔ ด̂าน และ
การบริหารงานประชาสัมพันธ�ตามแนวคิดตะวันตก ซ่ึงสิ่งเหล�านี้เป�นฐานคิด แต�จะทําอย�างไรให^
งานวิจัยนี้เป�นงานวิจัยท่ี Smart ได̂ เห็นด̂วยกับผลงานวิจัย น�าจะมีการแนวคิดการสื่อสารของ
พระพุทธเจ^าเพ่ือ และนําเสนอชุดแนวคิดท่ีมาเสริมเพ่ือทําให^งานวิจัย Smart ข้ึน มี ๕ ข้ันตอนคือ ๑) 
ข̂อมูลท่ีไม�จริงไม�ถูกต̂องไม�เป�นประโยชน�พระพุทธองค�ไม�สื่อสาร ๒) ข̂อมูลแม̂ว�าจะเป�นจริงถูกต̂องแต�
ไม�เป�นประโยชน�พระพุทธองค�ท�านไม�ได̂นํามาสื่อสาร ๓) ข̂อมูลหรือข�าวสารนั้นเป�นจริงถูกต̂องเป�น
ประโยชน�เป�นท่ีชอบใจท่ีต̂องการของผู^รับสารพระพุทธองค�จะตรัสนํามาสื่อสาร ๔) ข�าวสารไม�จริงไม�
ถูกต̂องไม�เป�นประโยชน� พระพุทธองค�ไม�ตรัส ๕) ข�าวสารจริงถูกต̂องไม�เป�นประโยชน�แต�เป�นท่ีชอบใจ 
พระพุทธองค�ไม�ตรัส และลีลาผู^นําควรเป�นภาวะผู^นําได̂หรือไม� ในการสื่อสารข�าวสาร เห็นด̂วยกับ
งานวิจัย๓๕๔ 
 ๓. มีข̂อเสนอแนะอยู� ๕ ประเด็น ๑) องค�ความรู^ถือว�ามีความเป�นมาเป�นไปท่ีดี ความ
เหมาะสมดี แต�มีข̂อเสนอแนะในการนําเสนอองค�ความรู^ของงานวิจัยนี้เป�นการเอาตัวชี้วัดมาเป�นตัว
แปรหรือข̂อคําถามมาเขียนอีกครั้ง แนะนําให^เขียนปรับคํา จากตัวชี้วัดเป�นเชิงปฏิบัติการ เช�นในการ
                                           
 ๓๕๓สนทนากลุ�มเฉพาะผู^ทรงคุณวุฒิลําดับท่ี ๑ วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔.    
 ๓๕๔สนทนากลุ�มเฉพาะผู^ทรงคุณวุฒิลําดับท่ี ๒ วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔.    



 

ประชาสัมพันธ�เชิงรุกทําอย�างไร ๒) รายละเอียดการประชาสัมพันธ�เชิงรุกมีความชัดเจนแต�ขอนําเสนอ
เพ่ิมเติมคือเรื่องของฐานข̂อมูล เพราะในงานวิจัยมีการเขียนฐานข̂อมูลและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย โดย
การสร^างข̂อมูลให^เกิด โดยมีการสร^างฐานข̂อมูลท่ีปลอดภัย โดยการนําเอาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช^
เช�น แอปพลิเคชั่น มาใช^ในฐานข̂อมูลสํานักงานตํารวจแห�งชาติโดยทําฐานข̂อมูลให^ม่ันคง ปลอดภัย 
เข̂าถึงง�าย อยู�ภายใต̂จริยธรรมสําหรับผู^ใช^งาน ไม�เป�นฐานข̂อมูลในระบบเป�ดท่ีใครก็เข̂าไปใช^งานได̂  
๓) พุทธนวัตกรรม ขอเติมเต็ม นิยาม พุทธนวัตกรรมท้ัง ๔ ตัว มองในภาพรวม คือ เน^นการสร^างให^
เกิดกับผู^รับสาร คําศัพท�ของงานวิจัยยังไปไม�ถึงท้ัง ๔ ตัวนี้ ยังกําหนดวัตถุประสงค�เกิดข้ึนเป�นผู^ส�งสาร
ส�วนใหญ� อยากให^ปรับไปในแนวผู^รับสารมากข้ึน คือสร^างความจริงให^เกิดข้ึนให^ได̂ ๔) ฝากดูนิยามคํา
ว�าสันทัสนา เพ่ิมเติมเพ่ือนํามาใช^ในงานวิจัย และสมาทปนา จะชักชวนประชาชนอย�างไร ๕) ควรทํา
เสนอเรื่ององค�ความรู^ให^เป�นแนวเชิงปฏิบัติการและปรับคําให^เข̂ากับนิยามของ ๔ ส. โดยเน^นให^เกิด
ข้ึนกับผู^รับสารมากกว�าผู^สื่อสาร๓๕๕ 
 ๔. ขอชื่นชมผู^วิจัย และอาจารย�ท่ีปรึกษาในการสร^างองค�ประกอบและนวัตกรรมใหม� 
ทฤษฎีใหม�  นักวิจัยควรดูตัวแปรในงานวิจัยเชิงปริมาณ ท่ีไม�ส�งผลและไม�เหมาะสมในงาน
ประชาสัมพันธ�เชิงรุก ปรับและสังเคราะห�หรือมีข̂อเสนอแนะมาเพ่ิมเติม๓๕๖ 
 ๕. เห็นด̂วยกับงานวิจัยท่ีเสนอมา และชื่นชมผู^วิจัยในการสร^างนวัตกรรมใหม�โดยใช^หลัก
ทางศาสนามาใช^กับการประชาสัมพันธ�เชิงรุก๓๕๗ 
 ๖. เพ่ิมเติมตัวแปรตามในหน^าท่ี ๗ การประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงานตํารวจ
แห�งชาติ ข̂อท่ี ๓ นั้น การประชาสัมพันธ�ท่ีสะท̂อนความเป�นจริง อยากให^เพ่ิมเติมว�าสะท̂อนความเป�น
จริงแล^วอยากให^เป�นประโยชน�ต�อการใช^ชีวิตประจําวันของประชาชนท่ัวไป ในข̂อท่ี ๓ หรือจะนํามา
กําหนดเป�นข̂อใหม�๓๕๘ 
 ๗. งานวิจัยเห็นด̂วยกับการวางรูปแบบตัวแปรต̂นและตัวแปรตาม และการทําเอา
พระพุทธศาสนามาใช^ในการปฏิบัติงาน เสนอแนะกระบวนการสื่อสารมาวิเคราะห�คนข̂อมูล จากนั้น
นําข̂อมูลลงพ้ืนท่ีสร^างการรับรู^ แบบเพ่ิมความถ่ี เรียนรู^ ทัศนคติความเชื่อ ปรับพฤติกรรม นํา
ปฏิบัติการจิตวิทยามาใช^๓๕๙ 
 ๘. ในการวิจัยครั้งนี้ใช^หลัก ๔ ส. ควรเพ่ิมเติมการนําหลักสัปปุริสธรรมท้ัง ๗ ข̂อ ของ
พระพุทธเจ^า คือ ๑) รู^เหตุ คือ รู^หลักการ ๒) รู^ผล คือรู^เปuาหมายของการสื่อสารมีผลรับคืออะไร      
๓) รู^ตน คือ รู^ศักยภาพขององค�กรตํารวจ ๔) รู^ประมาณ คือรู^จักความเหมาะสม ๕) รู^กาล คือ รู^เวลา 
๖) รู^สังคม (ชุมชน) ๗) รู^บุคคล จะเห็นได̂ว�าธรรมะของพระพุทธเจ^าสามารถนําไปบูรณาการกับหลัก  
๔ส ได̂ และนําไปใช^ในการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงานตํารวจได̂๓๖๐ 

                                           
 ๓๕๕สนทนากลุ�มเฉพาะผู^ทรงคุณวุฒิลําดับท่ี ๓ วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔.    
 ๓๕๖สนทนากลุ�มเฉพาะผู^ทรงคุณวุฒิลําดับท่ี ๔ วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 
 ๓๕๗สนทนากลุ�มเฉพาะผู^ทรงคุณวุฒิลําดับท่ี ๕ วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 
 ๓๕๘สนทนากลุ�มเฉพาะผู^ทรงคุณวุฒิลําดับท่ี ๖ วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 
 ๓๕๙สนทนากลุ�มเฉพาะผู^ทรงคุณวุฒิลําดับท่ี ๗ วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔.  
 ๓๖๐สนทนากลุ�มเฉพาะผู^ทรงคุณวุฒิลําดับท่ี ๘ วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔.  



 

 ผลการประเมินรูปแบบพุทธนวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของ
สํานักงานตํารวจแห�งชาติดังตารางต�อไปนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๒๕ ผลการประเมินความเหมาะสมของการบริหารงานประชาสัมพันธ�โดยภาพรวม (N=๙) 

การบริหารงานประชาสัมพันธ� 
ระดับความเหมาะสม 

μ σ แปลผล 
๑) ด̂านโครงสร^างองค�กร ๔.๓๔ ๐.๖๓๒ มากท่ีสุด 
๒) ด̂านกลยุทธ�การประชาสัมพันธ� ๔.๘๐ ๐.๓๓๔ มากท่ีสุด 
๓) ด̂านเจ^าหน^าท่ี ๔.๗๑ ๐.๔๑๔ มากท่ีสุด 
๔) ด̂านลีลาผู^นํา ๔.๒๕ ๐.๖๕๗ มากท่ีสุด 
๕) ด̂านระบบการประชาสัมพันธ� ๔.๓๓ ๐.๔๖๕ มากท่ีสุด 
๖) ด̂านทักษะ ๔.๓๕ ๐.๖๑๒ มากท่ีสุด 
๗) ด̂านค�านิยมร�วม ๔.๒๓ ๐.๔๖๗ มากท่ีสุด 

ภาพรวม ๔.๔๓ ๐.๔๙๕ มากท่ีสุด 
  
 จากตารางท่ี ๔.๒๕ พบว�าผลการประเมินความเหมาะสมของการบริหารงานประชาสัมพันธ�
โดยภาพรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด ค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๔๓ และค�าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท�ากับ ๐.๔๙๕ 
เม่ือพิจารณาเป�นรายด̂านพบว�ามีความเหมาะสมมากท่ีสุดทุกด̂าน  
  
ตารางท่ี ๔.๒๖ ผลการประเมินความเหมาะสมของพุทธนวัตกรรมการสื่อสารโดยภาพรวม      (N=๙) 

พุทธนวัตกรรมการส่ือสาร 
ระดับความเหมาะสม 

μ σ แปลผล 
๑) ด̂านการบริหารจัดการข̂อมูลอย�างชัดเจน 
แจ�มแจ^ง (สันทัสสนา ๔.๔๑ ๐.๕๒๗ มากท่ีสุด 
๒) ด̂านการเผยแพร�ข̂อมูลอย�างจูงใจให^เห็นจริง
เพ่ือสร^างการรับรู^ (สมาทปนา)  ๔.๔๓ ๐.๕๖๕ มากท่ีสุด 
๓) ด̂านมีความแกล^วกล^า กําลังใจในการสร^าง
เครือข�ายความร�วมมือ (สมุตเตชนา) ๔.๔๕ ๐.๕๔๔ มากท่ีสุด 
๔) ด̂านการรับรู^ เข̂าใจและเห็นคุณประโยชน�
เก่ียวกับการสื่อสาร  
(สัมปหังสนา) ๔.๔๘ ๐.๕๒๗ มากท่ีสุด 

ภาพรวม ๔.๔๔ ๐.๔๓๔ มากท่ีสุด 
  
 จากตารางท่ี ๔.๒๖ พบว�าผลการประเมินความเหมาะสมของพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร
โดยภาพรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด ค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๔๔ และค�าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท�ากับ ๐.๔๓๔ 
เม่ือพิจารณาเป�นรายด̂านพบว�ามีความเหมาะสมมากท่ีสุดทุกด̂าน 



 

ตารางท่ี ๔.๒๗ ผลการประเมินความเหมาะสมของการประชาสัมพันธ�เชิงรุกโดยภาพรวม       (N=๙) 

การประชาสัมพันธ�เชิงรุก 
ระดับความเหมาะสม 

μ σ แปลผล 
๑) ด̂านการใช^ความคิดสร^างสรรค�เพ่ือสังคม ๔.๕๖ ๐.๗๒๖ มากท่ีสุด 
๒) ด̂านการตลาดสมัยใหม�ท่ีสะท̂อนความเป�นจริง ๔.๔๙ ๐.๓๓๓ มากท่ีสุด 
๓) ด̂านยึดหลักสากลและสร^างความแตกต�าง ๔.๖๘ ๐.๖๖๗ มากท่ีสุด 
๔) ด̂านมีฐานข̂อมูลเทคโนโลยีท่ีทันสมัยภายใต̂
จริยธรรม  ๔.๕๘ ๐.๖๔๒ มากท่ีสุด 

ภาพรวม ๔.๕๗ ๐.๔๖๙ มากท่ีสุด 
 
 จากตารางท่ี ๔.๒๗ พบว�าผลการประเมินความเหมาะสมของการประชาสัมพันธ�เชิงรุก
โดยภาพรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด ค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๕๗ และค�าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท�ากับ ๐.๔๖๙ 
เม่ือพิจารณาเป�นรายด̂านพบว�ามีความเหมาะสมมากท่ีสุดทุกด̂าน 
  
๔.๕ องค�ความรู4 

 ๔.๕.๑ องค�ความรู4ท่ีได4จากการวิจัย 
 จากผลการศึกษาท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพดังท่ีได̂อธิบายแล^วนั้น สามารถนํามา

สังเคราะห�องค�ความรู^เก่ียวกับ “พุทธนวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงาน
ตํารวจแห�งชาติ” และสามารถเขียนเป�นแผนภาพองค�ความรู^ได̂ดังนี้ 
 



 

แผนภาพที่ ๔.๑๖ แสดงองค�ความรู^เกี่ยวกับพุทธนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 

๑๘๘ 

 

๑. ด4านโครงสร4างองค�กร 
๑) หน�วยงานด̂านการ
ประชาสมัพันธ�มีโครงสร^างที่เรียบ
ง�ายไม�สลับซบัซอ̂น  
๒) ทีมงานด̂านการ
ประชาสมัพันธ�ทํางานร�วมกัน
อย�างลงตัว มีการบรูณาการกัน
อย�างต�อเนื่อง  
๓) ทีมงานด̂านการ
ประชาสมัพันธ�มีขนาดกําลงัคนที่
น̂อยแต�เต็มไปด̂วยทักษะและมี
คุณภาพ 
๔) มีการวางระบบงานทีม่ี
เทคโนโลยีที่ดีรองรับและมีการให^
ความรู^เรื่องเทคโนโลยีใหม�ๆ   
๕) ปรับโครงสร^างการบริหารสื่อโดย
ใช̂บุคลากรภายนอกมาช�วย
ประชาสมัพันธ�เผยแพร�งานข�าวกรอง
และชี้แจงทําความเข̂าใจการปฏิบัติ
หน̂าที่ราชการ 

๒. ด4านกลยุทธ�การประชาสัมพันธ� 
๑) ทีมงานด̂านการ
ประชาสมัพันธ�มีการกําหนด
ทิศทาง ตลอดจนวิธีการทํางาน
ขององค�กรด̂านการ
ประชาสมัพันธ�  
๒) ทีมงานด̂านการ
ประชาสมัพันธ�มีค�านิยมร�วมกันที่
ชัดเจน  
๓) ทีมงานด̂านการ
ประชาสมัพันธ�เอาใจใส�ประชาชน 
มีการสร^างความสัมพันธ�ที่ดีกับ
ประชาชนอย�างต�อเนื่อง 
๔) การเพิ่มช�องทางออนไลน� 
และออฟไลน�ร�วมกันเพื่อให^บรรลุ
เปuาหมายเดียวกันได̂อย�าง
สมบรูณ�  
๕) การกําหนดเนื้อหา (content) 
ให^ตรงกับกลุ�มเปuาหมายทัง้ 
Generation X Y Z 

๓. ด4านเจ4าหน4าที่ 
๑) มุ�งเน̂นการเพิ่มผลผลิตโดยให^
เจ^าหน̂าที่หนึ่งคนสามารถทํางาน
ได̂หลายอย�าง  
๒) มีการวิเคราะห�ความพร^อม
ด̂านกําลังคนอยู�เสมอเพื่อให^
สมดุลกับภาระงานด̂านการ
ประชาสมัพันธ�  
๓) เป�ดโอกาสใหอ̂ิสระในการ
ทํางานอย�างเต็มทีเ่พื่อใหเ̂กิด
ความคิดริเริ่มสร^างสรรค�ในงาน
ประชาสมัพันธ� 
๔) มีการจัดการความรู^ (Knowledge 
Management: KM) ซึ่งจะนําไปสู�
การจัดการองค�กรแห�งอนาคต   
๕) การเสรมิสร^างความสามัคคีและ
การบํารุงขวัญ พัฒนาคุณภาพชีวิต
ตํารวจให^มีความสุขในการปฏิบัติงาน 
 

๔. ด4านลีลาผู4นํา 
๑) หัวหน̂าหน�วยงานด̂านการ
ประชาสมัพันธ�มีวิสัยทัศน� และมี
ความสามารถในการสื่อสาร  
๒) มีการกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจสู�เจ^าหน̂าที่ในระดับ
รองลงมาได̂  
๓) การเปลี่ยนแปลงองค�กรให^
เหมาะสมกับสถานการณ�
บ^านเมืองอยู�เสมอ 
๔) สร^างทีมงาน มีปฏิสัมพันธ�
และทํางานร�วมกบัผูบ̂ังคับบัญชา
และลกูน̂องจนเป�นที่ “เชื่อใจ”  
๕) สนับสนุน สร^างขวัญกําลงัใจ 
และมีอทิธิพลทางใจ ช�วยเหลือ
ผู^อื่นทําใหเ̂กิดความ “เชื่อมั่น” 
จากผูร̂�วมงาน  
 

๕. ด4านระบบการประชาสัมพันธ�  
๑) มีการสร^างความแตกต�างและ
นวัตกรรมการสื่อสารใหเ̂กิดขึ้นใน
องค�กรด̂วย  
๒) สามารถทํางานด̂าน
ประชาสมัพันธ�ได̂อย�างเต็ม
ประสิทธิภาพ ลดค�าใช̂จ�ายด̂วย  
๓) สามารถสร^างความพึงพอใจ
ให^กับประชาชนได̂ 
๔) เคารพสิทธิเสรีภาพของทุกคน 
เอื้อเฟ©ªอต�อหน̂าที่ เมตตา กรุณา
ปราณีต�อประชาชน ไม�หวั่นไหวต�อ
ความยากลําบาก  
๕) ใช̂สื่อสังคมออนไลน� (Social 
Media) ทั้ง twitter Facebook 
Youtube Instagram Line เป�น
ต̂น เข̂ามาช�วยในงาน
ประชาสมัพันธ� 
 

๖. ด4านทักษะ 
๑) มีความรัก ศรัทธาในงาน
ประชาสมัพันธ�อย�างเต็มเป�¤ยม  
๒) มีทัศนคติที่ดีต�องาน
ประชาสมัพันธ� มีความรักในงาน
และทํางานด̂วยความสุข  
๓) มีความรอบรู^ สามารถนําไป
ประยุกต�ในการทํางานให^ประสบ
ความสําเรจ็ได̂ในมาตรฐาน
ระดับสูง  
๔) สร^างบรรยากาศที่ดีในการ
ทํางานด̂วยการเจรญิสติ มกีารทํา
สมาธิ พร^อมที่จะให^บริการด̂วย
ความอ�อนน̂อม จิตใจโอบอ̂อมอาร ี
๕) พัฒนาบุคลากรให^เป�นนัก
ประชาสมัพันธ�ที่แทจ̂รงิ มี
ทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบ มี
ความอดทนเสียสละ มี
จรรยาบรรณ ไม�หวั่นต�อปfญหา 
 

๗. ด4านค�านิยมร�วม 
๑) เน̂นรับผิดชอบต�อสังคมเป�น
หลักและผลการปฏิบัติงานอย�าง
เที่ยงธรรม  
๒) มีความสามารถในการแข�งขัน 
มุ�งสู�ความเป�นเลิศด̂านการ
ประชาสมัพันธ�  
๓) หน�วยงานต�างๆ มีความคิด 
ความเชื่อที่สอดคล^องกัน ผนึก
กําลังในการปฏิบัติงานเพื่อสร^าง
ผลผลิตขององค�กร 
๔) สร^างค�านิยมในการทํางานให^
สนุก รักในงานที่ทําตามหลกัธรรม
มรรคมีองค� ๘ อันเป�นหนทางที่จะ
นําไปสู�ความดับทุกข� 
๕) ปรับวัฒนธรรมองค�กรใหม̂ี
เปuาหมายเดียว ทุกฝ�าย ทุกหน�วย
ต̂องมี Service mind หรือการ
ให^บรกิารด̂วยใจ 
 

๑. ด4านการใช4ความคิดสร4างสรรค�เพื่อสังคม 
๑) มีการให^ข̂อมูลข�าวสารทีเ่กี่ยวข̂องกบัการแก^ปfญหาสังคม  
๒) มีการพัฒนากลยุทธ�ด̂านการประชาสัมพันธ�อย�างสร^างสรรค�
เพื่อใช̂ในการแก^ไขวิกฤตให^เป�นโอกาส  
๓) มีการระดมความคิดจากเวทีการจัดการความรู^  
๔) มีการนําแนวคิดการตลาดเพื่อสังคมมาใช̂ในการ
ประชาสมัพันธ�เชิง 
๕) มีการทํากิจกรรมต�างๆ กบัคนในสังคมได̂อย�างตรงเปuาหมาย  
๖) ให^ทุกคนในองค�กรมสี�วนร�วมในการระดมความคิดเห็นเพื่อ
สร^างสรรค�การประชาสัมพันธ� 
 

๔. ด4านมีฐานข4อมูลเทคโนโลยีที่ทันสมัยภายใต4จริยธรรม 
๑) บุคลากรด̂านการประชาสัมพันธ�มีความซื่อสัตย�สุจริตต�อ
ตนเองและวิชาชีพ  
๒) มีความเที่ยงธรรมและปราศจากความลําเอียง 
๓) มีการสร^างฐานข̂อมลูที่สามารถเก็บข̂อมูลไว̂ใช̂ในการจัดการ
ความรู^ครั้งต�อๆ ไป  
๔) มีการนําเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม�มาใช̂ในองค�กร  
๕) การนําความรู^จากข̂อมลูข�าวสารที่ได̂รับมาสร^างทางเลือกใน
การตัดสินใจในการดําเนินงานต�างๆ  
๖) การใช̂สื่อสังคมออนไลน�ทีเ่ข̂าถึงได̂ง�ายทั้ง เว็บไซต� บลอ็ก 
ทวิตเตอร� เฟซบุ�ก ยูทบู ไลน� คลับเฮ̂าส� แอปพลเิคชั่น ฯลฯ 
 

๑. ด4านการบริหารจัดการข4อมูลอย�างชัดเจน แจ�มแจ4ง 
(สันทัสสนา) 

๑) มีการกําหนดตัวบุคคลทีจ่ะให^ข̂อมูลกับสื่อมวลชนในแต�ละ
ครั้งอย�างชัดเจน  
๒) มีการตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลอืกประเด็นข�าว
อย�างละเอียดก�อนนําเสนอสู�ประชาชน  
๓) มีหลกัฐานเชิงประจักษ�สามารถชี้แจงและอธิบายให^
ประชาชนเข̂าใจได̂อย�างแจ�มแจง̂ 
๔) การใช̂เทคนิควิธีการสือ่สารและเนื้อหาที่เหมาะสมกบัผูร̂บัสาร  
๕) ผู^บริหาร/ผู^นําองค�กรต̂องเป�นผูม̂ีศีล เน̂นการบริหารงานอย�าง
ซื่อสัตย�สุจริต มีเมตตา ปราศจากอคติ 
 

๒. ด4านการเผยแพร�ข4อมูลอย�างจูงใจให4เห็นจริงเพื่อสร4างการ
รับรู4 (สมาทปนา) 

๑) มีการเผยแพร�ข̂อมลูข�าวสารผ�านสื่อหลักและสื่อออนไลน�  
๒) มีการใช̂วาจาทีสุ่ภาพ ประชาชนเกิดความประทบัใจและ
ยอมรบัในข̂อมูล 
๓) มีการเผยแพร�ข̂อมลูข�าวสารผ�านกิจกรรมทีเ่ป�นโครงการหรือ
การจัดนิทรรศการ 
๔) สร^างการมีส�วนร�วมในข̂อมูลข�าวสารเช�น นักข�าวภาคพลเมือง
ด̂านการทํางานของตํารวจ  
๕) ใช̂เครื่องมือและเพิ่มช�องทางการสือ่สารทีห่ลากหลายและ
ทันสมัย  
 

๓. ด4านมีความแกล4วกล4า กําลังใจในการสร4างเครือข�ายความร�วมมือ 
(สมุตเตชนา) 

๑) มีความแกล^วกล^า เสียสละ และพยายามทํางานด̂านการสื่อสารอย�างต�อเนื่อง  
๒) มีการสร^างเครอืข�ายความร�วมมือด̂านการสื่อสารกับหน�วยงานต�างๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน  
๓) มีการประสานสมัพันธ�ผ�านการสมัมนาเพื่อสร^างเครือข�ายมวลชนประจํา
ภูมิภาค 
๔) กล^าหาญทางจริยธรรมและการพิทกัษ�รักษากฎหมายใหม̂ีความเสมอภาค 
เท�าเทียมกัน   
๕) การลงพื้นที่ให^ความรู^ด̂านความปลอดภัยกับประชาชน การช�วยกันตรวจ
ตราความปลอดภัยของชุมชน  

 

๔. ด4านการรับรู4 เข4าใจและเห็นคุณประโยชน�เกี่ยวกับการ
สื่อสาร (สัมปหังสนา) 

๑) มีสร^างการรบัรู^ และความเข̂าใจอันดีแก�ประชาชน  
๒) มีกระบวนการติดตามการทํางานด̂านการสื่อสารอย�าง
ต�อเนื่อง  
๓) มีการนําผลการประเมินมาปรบัปรุงเพื่อใหเ̂กิดการพัฒนาที่
ทันสมัยและมปีระสิทธิภาพ 
๔) จัดให^ใหม̂ีการประเมินอย�างน̂อยป�ละ ๒ ครั้ง และเผยแพร�
ประชาสมัพันธ�ให^ประชาชนทราบ  
๕) บรหิารงานตามหลักอริยสจั ๔ ใช̂กระบวน การยุติธรรมเป�น
หลักในการตัดสินความขัดแย̂ง   
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๒. ด4านการตลาดสมัยใหม�ที่สะท4อนความเปfนจริง 

๑) มีการประชาสมัพันธ�กิจกรรมตามความเป�นจริง ไม�ได̂เพิกเฉยต�อ
ประชาชน  
๒) มีการเผยแพร�ข̂อมลูใหป̂ระชาชนทราบอย�างตรงไปตรงมา  
๓) มีการลงทุนเกี่ยวกบัการดําเนินงานด̂านการประชาสัมพันธ�อย�าง
ต�อเนื่อง  
๔) มีการกําหนดทิศทางและวัฒนธรรมองค�กรใหม�เพื่อไปสู�การ
แข�งขันในอนาคต  
๕) มีการใช̂มุมมองทางการตลาดเข̂ามาใช̂ในการประชาสัมพันธ�เพิ่ม
มากขึ้น  
๖) มีการสร^างความพึงพอใจต�อผูม̂ีส�วนได̂ส�วนเสียกบัทุกคนในองค�กร 

 

๓. ด4านยึดหลักสากลและสร4างความแตกต�าง 
๑) ข̂อมูลข�าวสารที่เผยแพร�ออกไปจะให^ความสําคัญกบัสิทธิมนุษยชนและ
สิ่งแวดล^อม  
๒) ให^ความสําคัญกบัหลักสากลของข̂อมลูข�าวสารที่เผยแพร�ออกไปตาม
หลักสากล  
๓) มีการนําเสนอข̂อมูลในทางบวกทีเ่ป�นจุดแข็งหรือข̂อได̂เปรียบของ
องค�กรต�อประชาชน  
๔) ข̂อมูลข�าวสารทีเผยแพร�ออกไปจะคํานึงถึงประชาคมโลกทั้งด̂านศาสนา 
และการเมือง  
๕) มีการสร^างกิจกรรมการประชาสัมพันธ�ที่มีเอกลักษณ�และโดดเด�นจนเป�น
ที่จดจํา 
 

๑. ด4านการใช4ความคิดสร4างสรรค�เพื่อสังคม 
๑) มีการให^ข̂อมูลข�าวสารทีเ่กี่ยวข̂องกบัการแก^ปfญหาสังคม  
๒) มีการพัฒนากลยุทธ�ด̂านการประชาสัมพันธ�อย�างสร^างสรรค�
เพื่อใช̂ในการแก^ไขวิกฤตให^เป�นโอกาส  
๓) มีการระดมความคิดจากเวทีการจัดการความรู^  
๔) มีการนําแนวคิดการตลาดเพื่อสังคมมาใช̂ในการ
ประชาสมัพันธ�เชิง 
๕) มีการทํากิจกรรมต�างๆ กบัคนในสังคมได̂อย�างตรงเปuาหมาย  
๖) ให^ทุกคนในองค�กรมสี�วนร�วมในการระดมความคิดเห็นเพื่อ
สร^างสรรค�การประชาสัมพันธ� 
 

๑. ด4านโครงสร4างองค�กร 
๑) หน�วยงานด̂านการ
ประชาสมัพันธ�มีโครงสร^างที่เรียบ
ง�ายไม�สลับซบัซอ̂น  
๒) ทีมงานด̂านการ
ประชาสมัพันธ�ทํางานร�วมกัน
อย�างลงตัว มีการบรูณาการกัน
อย�างต�อเนื่อง  
๓) ทีมงานด̂านการ
ประชาสมัพันธ�มีขนาดกําลงัคนที่
น̂อยแต�เต็มไปด̂วยทักษะและมี
คุณภาพ 
๔) มีการวางระบบงานทีม่ี
เทคโนโลยีที่ดีรองรับและมีการให^
ความรู^เรื่องเทคโนโลยีใหม�ๆ   
๕) ปรับโครงสร^างการบริหารสื่อโดย
ใช̂บุคลากรภายนอกมาช�วย
ประชาสมัพันธ�เผยแพร�งานข�าวกรอง
และชี้แจงทําความเข̂าใจการปฏิบัติ
หน̂าที่ราชการ 

๒. ด4านกลยุทธ�การประชาสัมพันธ� 
๑) ทีมงานด̂านการ
ประชาสมัพันธ�มีการกําหนด
ทิศทาง ตลอดจนวิธีการทํางาน
ขององค�กรด̂านการ
ประชาสมัพันธ�  
๒) ทีมงานด̂านการ
ประชาสมัพันธ�มีค�านิยมร�วมกันที่
ชัดเจน  
๓) ทีมงานด̂านการ
ประชาสมัพันธ�เอาใจใส�ประชาชน 
มีการสร^างความสัมพันธ�ที่ดีกับ
ประชาชนอย�างต�อเนื่อง 
๔) การเพิ่มช�องทางออนไลน� 
และออฟไลน�ร�วมกันเพื่อให^บรรลุ
เปuาหมายเดียวกันได̂อย�าง
สมบรูณ�  
๕) การกําหนดเนื้อหา (content) 
ให^ตรงกับกลุ�มเปuาหมายทัง้ 
Generation X Y Z 

๓. ด4านเจ4าหน4าที่ 
๑) มุ�งเน̂นการเพิ่มผลผลิตโดยให^
เจ^าหน̂าที่หนึ่งคนสามารถทํางาน
ได̂หลายอย�าง  
๒) มีการวิเคราะห�ความพร^อม
ด̂านกําลังคนอยู�เสมอเพื่อให^
สมดุลกับภาระงานด̂านการ
ประชาสมัพันธ�  
๓) เป�ดโอกาสใหอ̂ิสระในการ
ทํางานอย�างเต็มทีเ่พื่อใหเ̂กิด
ความคิดริเริ่มสร^างสรรค�ในงาน
ประชาสมัพันธ� 
๔) มีการจัดการความรู^ (Knowledge 
Management: KM) ซึ่งจะนําไปสู�
การจัดการองค�กรแห�งอนาคต   
๕) การเสรมิสร^างความสามัคคีและ
การบํารุงขวัญ พัฒนาคุณภาพชีวิต
ตํารวจให^มีความสุขในการปฏิบัติงาน 
 

๔. ด4านลีลาผู4นํา 
๑) หัวหน̂าหน�วยงานด̂านการ
ประชาสมัพันธ�มีวิสัยทัศน� และมี
ความสามารถในการสื่อสาร  
๒) มีการกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจสู�เจ^าหน̂าที่ในระดับ
รองลงมาได̂  
๓) การเปลี่ยนแปลงองค�กรให^
เหมาะสมกับสถานการณ�
บ^านเมืองอยู�เสมอ 
๔) สร^างทีมงาน มีปฏิสัมพันธ�
และทํางานร�วมกบัผูบ̂ังคับบัญชา
และลกูน̂องจนเป�นที่ “เชื่อใจ”  
๕) สนับสนุน สร^างขวัญกําลงัใจ 
และมีอทิธิพลทางใจ ช�วยเหลือ
ผู^อื่นทําใหเ̂กิดความ “เชื่อมั่น” 
จากผูร̂�วมงาน  
 

๕. ด4านระบบการประชาสัมพันธ�  
๑) มีการสร^างความแตกต�างและ
นวัตกรรมการสื่อสารใหเ̂กิดขึ้นใน
องค�กรด̂วย  
๒) สามารถทํางานด̂าน
ประชาสมัพันธ�ได̂อย�างเต็ม
ประสิทธิภาพ ลดค�าใช̂จ�ายด̂วย  
๓) สามารถสร^างความพึงพอใจ
ให^กับประชาชนได̂ 
๔) เคารพสิทธิเสรีภาพของทุกคน 
เอื้อเฟ©ªอต�อหน̂าที่ เมตตา กรุณา
ปราณีต�อประชาชน ไม�หวั่นไหวต�อ
ความยากลําบาก  
๕) ใช̂สื่อสังคมออนไลน� (Social 
Media) ทั้ง twitter Facebook 
Youtube Instagram Line เป�น
ต̂น เข̂ามาช�วยในงาน
ประชาสมัพันธ� 
 

๖. ด4านทักษะ 
๑) มีความรัก ศรัทธาในงาน
ประชาสมัพันธ�อย�างเต็มเป�¤ยม  
๒) มีทัศนคติที่ดีต�องาน
ประชาสมัพันธ� มีความรักในงาน
และทํางานด̂วยความสุข  
๓) มีความรอบรู^ สามารถนําไป
ประยุกต�ในการทํางานให^ประสบ
ความสําเรจ็ได̂ในมาตรฐาน
ระดับสูง  
๔) สร^างบรรยากาศที่ดีในการ
ทํางานด̂วยการเจรญิสติ มกีารทํา
สมาธิ พร^อมที่จะให^บริการด̂วย
ความอ�อนน̂อม จิตใจโอบอ̂อมอาร ี
๕) พัฒนาบุคลากรให^เป�นนัก
ประชาสมัพันธ�ที่แทจ̂รงิ มี
ทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบ มี
ความอดทนเสียสละ มี
จรรยาบรรณ ไม�หวั่นต�อปfญหา 
 

๗. ด4านค�านิยมร�วม 
๑) เน̂นรับผิดชอบต�อสังคมเป�น
หลักและผลการปฏิบัติงานอย�าง
เที่ยงธรรม  
๒) มีความสามารถในการแข�งขัน 
มุ�งสู�ความเป�นเลิศด̂านการ
ประชาสมัพันธ�  
๓) หน�วยงานต�างๆ มีความคิด 
ความเชื่อที่สอดคล^องกัน ผนึก
กําลังในการปฏิบัติงานเพื่อสร^าง
ผลผลิตขององค�กร 
๔) สร^างค�านิยมในการทํางานให^
สนุก รักในงานที่ทําตามหลกัธรรม
มรรคมีองค� ๘ อันเป�นหนทางที่จะ
นําไปสู�ความดับทุกข� 
๕) ปรับวัฒนธรรมองค�กรใหม̂ี
เปuาหมายเดียว ทุกฝ�าย ทุกหน�วย
ต̂องมี Service mind หรือการ
ให^บรกิารด̂วยใจ 
 



 

  จากแผนภาพองค�ความรู^เก่ียวกับพุทธนวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ�เชิงรุก
ของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ สามารถอธิบายความสัมพันธ�ได̂ดังนี้ 
 ๑. การบริหารงานประชาสัมพันธ� ทําหน^าท่ีเป�นฐานโดยมีองค�ประกอบท่ีสําคัญคือ 
โครงสร^างองค�กร กลยุทธ�การประชาสัมพันธ� เจ^าหน^าท่ี ลีลาผู^นํา ระบบการประชาสัมพันธ� ทักษะ 
และค�านิยมร�วม โดยมีรายละเอียดของการปฏิบัติคือ 
 ๑) ด̂านโครงสร^างองค�กร ได̂แก� หน�วยงานด̂านการประชาสัมพันธ�มีโครงสร^างท่ีเรียบ
ง�ายไม�สลับซับซ̂อน ทีมงานทํางานร�วมกันอย�างลงตัวมีการบูรณาการกันอย�างต�อเนื่อง ทีมงานแม̂มี
ขนาดกําลังคนท่ีน^อยแต�เต็มไปด̂วยทักษะและมีคุณภาพ มีการวางระบบงานท่ีมีเทคโนโลยีท่ีดีรองรับ
และมีการให^ความรู^เรื่องเทคโนโลยีใหม�ๆ ปรับโครงสร^างการบริหารสื่อโดยใช^บุคลากรภายนอกมาช�วย
ประชาสัมพันธ�เผยแพร�งานข�าวกรองและชี้แจงทําความเข̂าใจการปฏิบัติหน^าท่ีราชการ 
  ๒) ด̂านกลยุทธ�การประชาสัมพันธ� ได̂แก� ทีมงานด̂านการประชาสัมพันธ�มีการกําหนด
ทิศทาง ตลอดจนวิธีการทํางานขององค�กรด̂านการประชาสัมพันธ� มีค�านิยมร�วมกันท่ีชัดเจน เอาใจใส�
ประชาชนมีการสร^างความสัมพันธ�ท่ีดีกับประชาชนอย�างต�อเนื่อง เพ่ิมช�องทางออนไลน�และออฟไลน�
ร�วมกันเพ่ือให^บรรลุเปuาหมายเดียวกันได̂อย�างสมบูรณ� และกําหนดเนื้อหา (Content) ให^ตรงกับ
กลุ�มเปuาหมายท้ัง Generation X Y Z 
  ๓) ด̂านเจ^าหน^าท่ี ได̂แก� มุ�งเน^นการเพ่ิมผลผลิตโดยให^เจ^าหน^าท่ีหนึ่งคนสามารถทํางาน
ได̂หลายอย�าง มีการวิเคราะห�ความพร^อมด̂านกําลังคนอยู�เสมอเพ่ือให^สมดุลกับภาระงานด̂านการ
ประชาสัมพันธ� เป�ดโอกาสให^อิสระในการทํางานอย�างเต็มท่ีเพ่ือให^เกิดความคิดริเริ่มสร^างสรรค�ในงาน
ประชาสัมพันธ� มีการจัดการความรู^ (Knowledge Management: KM) ซ่ึงจะนําไปสู�การจัดการ
องค�กรแห�งอนาคต มีการเสริมสร^างความสามัคคีและการบํารุงขวัญ พัฒนาคุณภาพชีวิตตํารวจให^มี
ความสุขในการปฏิบัติงาน  
  ๔) ด̂านลีลาผู^นํา ได̂แก� หัวหน^าหน�วยงานด̂านการประชาสัมพันธ�มีวิสัยทัศน� และมี
ความสามารถในการสื่อสาร มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจสู�เจ^าหน^าท่ีในระดับรองลงมาได̂ มีการ
เปลี่ยนแปลงองค�กรให^เหมาะสมกับสถานการณ�บ̂านเมืองอยู�เสมอ สร^างทีมงานมีปฏิสัมพันธ�และ
ทํางานร�วมกับผู^บังคับบัญชาและลูกน^องจนเป�นท่ี “เชื่อใจ” สนับสนุน สร^างขวัญกําลังใจ และมี
อิทธิพลทางใจ ช�วยเหลือผู^อ่ืนทําให^เกิดความ “เชื่อม่ัน” จากผู^ร�วมงาน  
  ๕) ด̂านระบบการประชาสัมพันธ� ได̂แก� มีการสร^างความแตกต�างและนวัตกรรมการ
สื่อสารให^เกิดข้ึนในองค�กรด̂วย สามารถทํางานด̂านประชาสัมพันธ�ได̂อย�างเต็มประสิทธิภาพ ลด
ค�าใช^จ�าย สามารถสร^างความพึงพอใจให^กับประชาชน เคารพสิทธิเสรีภาพของทุกคน เอ้ือเฟ©ªอต�อ
หน^าท่ี เมตตา กรุณาปราณีต�อประชาชน ไม�หวั่นไหวต�อความยากลําบาก และใช^สื่อสังคมออนไลน� 
(Social Media) ท้ัง twitter Facebook Youtube Instagram Line เป�นต̂น เข̂ามาช�วยในงาน
ประชาสัมพันธ� 
  ๖) ด̂านทักษะ ได̂แก� มีความรัก ศรัทธาในงานประชาสัมพันธ�อย�างเต็มเป�¤ยม มีทัศนคติ
ท่ีดีต�องานประชาสัมพันธ� มีความรักในงานและทํางานด̂วยความสุข มีความรอบรู^ สามารถนําไป
ประยุกต�ในการทํางานให^ประสบความสําเร็จได̂ในมาตรฐานระดับสูง สร^างบรรยากาศท่ีดีในการ
ทํางานด̂วยการเจริญสติ มีการทําสมาธิ พร^อมท่ีจะให^บริการด̂วยความอ�อนน^อม จิตใจโอบอ̂อมอารี 



 

พัฒนาบุคลากรให^เป�นนักประชาสัมพันธ�ท่ีแท̂จริง มีทัศนคติท่ีดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน
เสียสละ มีจรรยาบรรณ ไม�หวั่นต�อปfญหา 
  ๗) ด̂านค�านิยมร�วม ได̂แก� เน^นรับผิดชอบต�อสังคมเป�นหลักและผลการปฏิบัติงานอย�าง
เท่ียงธรรม มีความสามารถในการแข�งขัน มุ�งสู�ความเป�นเลิศด̂านการประชาสัมพันธ� หน�วยงานต�างๆ มี
ความคิดความเชื่อท่ีสอดคล^องกัน ผนึกกําลังในการปฏิบัติงานเพ่ือสร^างผลผลิตขององค�กร สร^าง
ค�านิยมในการทํางานให^สนุก รักในงานท่ีทําตามหลักธรรมมรรคมีองค� ๘ อันเป�นหนทางท่ีจะนําไปสู�
ความดับทุกข� ปรับวัฒนธรรมองค�กรให^มีเปuาหมายเดียว ทุกฝ�าย ทุกหน�วยต̂องมี Service mind หรือ
การให^บริการด̂วยใจ 
 ๒. พุทธนวัตกรรมการสื่อสาร ถือเป�นโครงสร^างส�วนกลางท่ีต̂องมีความเป�นศิลปะของการ
สื่อสารเป�นอย�างดีท่ีจะเก้ือหนุนให^การประชาสัมพันธ�เชิงรุกเกิดประสิทธิภาพโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑) ด̂านการบริหารจัดการข̂อมูลอย�างชัดเจน แจ�มแจ^ง (สันทัสสนา) ได̂แก� มีการ
กําหนดตัวบุคคลท่ีจะให^ข̂อมูลกับสื่อมวลชนในแต�ละครั้งอย�างชัดเจน มีการต้ังคณะกรรมการ
กลั่นกรองและคัดเลือกประเด็นข�าวอย�างละเอียดก�อนนําเสนอสู�ประชาชน มีหลักฐานเชิงประจักษ�
สามารถชี้แจงและอธิบายให^ประชาชนเข̂าใจได̂อย�างแจ�มแจ^ง มีการใช^เทคนิควิธีการสื่อสารและเนื้อหา
ท่ีเหมาะสมกับผู^รับสาร และผู^บริหาร/ผู^นําองค�กรต̂องเป�นผู^มีศีล เน^นการบริหารงานอย�างซ่ือสัตย�
สุจริต มีเมตตา ปราศจากอคติ 
  ๒) ด̂านการเผยแพร�ข̂อมูลอย�างจูงใจให^เห็นจริงเพ่ือสร^างการรับรู^ (สมาทปนา) ได̂แก� มี
การเผยแพร�ข̂อมูลข�าวสารผ�านสื่อหลักและสื่อออนไลน� มีการใช^วาจาท่ีสุภาพ ประชาชนเกิดความ
ประทับใจและยอมรับในข̂อมูล มีการเผยแพร�ข̂อมูลข�าวสารผ�านกิจกรรมท่ีเป�นโครงการหรือการจัด
นิทรรศการ สร^างการมีส�วนร�วมในข̂อมูลข�าวสารเช�น นักข�าวภาคพลเมืองด̂านการทํางานของตํารวจ 
ใช^เครื่องมือและเพ่ิมช�องทางการสื่อสารท่ีหลากหลายและทันสมัย  
  ๓) ด̂านมีความแกล^วกล^า กําลังใจในการสร^างเครือข�ายความร�วมมือ (สมุตเตชนา) 
ได̂แก� มีความแกล^วกล^า เสียสละ และพยายามทํางานด̂านการสื่อสารอย�างต�อเนื่อง มีการสร^าง
เครือข�ายความร�วมมือด̂านการสื่อสารกับหน�วยงานต�างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน มีการประสานสัมพันธ�
ผ�านการสัมมนาเพ่ือสร^างเครือข�ายมวลชนประจําภูมิภาค กล^าหาญทางจริยธรรมและการพิทักษ�รักษา
กฎหมายให^มีความเสมอภาค เท�าเทียมกัน และการลงพ้ืนท่ีให^ความรู^ด^านความปลอดภัยกับประชาชน 
การช�วยกันตรวจตราความปลอดภัยของชุมชน  
  ๔) ด̂านการรับรู^ เข̂าใจและเห็นคุณประโยชน�เก่ียวกับการสื่อสาร (สัมปหังสนา) ได̂แก� 
มีสร^างการรับรู^ และความเข̂าใจอันดีแก�ประชาชน มีกระบวนการติดตามการทํางานด̂านการสื่อสาร
อย�างต�อเนื่อง มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงเพ่ือให^เกิดการพัฒนาท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
จัดให^ให^มีการประเมินอย�างน^อยป�ละ ๒ ครั้ง และเผยแพร�ประชาสัมพันธ�ให^ประชาชนทราบ 
บริหารงานตามหลักอริยสัจ ๔ ใช^กระบวนการยุติธรรมเป�นหลักในการตัดสินความขัดแย^ง   
 ๓. การประชาสัมพันธ�เชิงรุก เป�นส�วนบนของโครงสร^างท้ังหมด กล�าวคือเป�นจุดมุ�งหมาย
ท่ีจะได̂องค�กรทํางานด̂านการประชาสัมพันธ�เชิงรุกให^ทันกับยุคสมัยและเข̂าถึงกลุ�มเปuาหมายได̂อย�างมี
ประสิทธิภาพโดยมีรายละเอียดดังนี้  
 ๑) ด̂านการใช^ความคิดสร^างสรรค�เพ่ือสังคม ได̂แก� มีการให^ข̂อมูลข�าวสารท่ีเก่ียวข̂อง
กับการแก̂ปfญหาสังคม มีการพัฒนากลยุทธ�ด^านการประชาสัมพันธ�อย�างสร^างสรรค�เพ่ือใช^ในการแก̂ไข



 

วิกฤตให^เป�นโอกาส มีการระดมความคิดจากเวทีการจัดการความรู^ มีการนําแนวคิดการตลาดเพ่ือ
สังคมมาใช^ในการประชาสัมพันธ�เชิงรุก มีการทํากิจกรรมต�างๆ กับคนในสังคมได̂อย�างตรงเปuาหมาย 
ให^ทุกคนในองค�กรมีส�วนร�วมในการระดมความคิดเห็นเพ่ือสร^างสรรค�การประชาสัมพันธ� 
  ๒) ด̂านการตลาดสมัยใหม�ท่ีสะท̂อนความเป�นจริง ได̂แก� มีการประชาสัมพันธ�กิจกรรม
ตามความเป�นจริง ไม�ได̂เพิกเฉยต�อประชาชน มีการเผยแพร�ข̂อมูลให^ประชาชนทราบอย�าง
ตรงไปตรงมา มีการลงทุนเก่ียวกับการดําเนินงานด̂านการประชาสัมพันธ�อย�างต�อเนื่อง มีการกําหนด
ทิศทางและวัฒนธรรมองค�กรใหม�เพ่ือไปสู�การแข�งขันในอนาคต มีการใช^มุมมองทางการตลาดเข̂ามาใช^
ในการประชาสัมพันธ�เพ่ิมมากข้ึน มีการสร^างความพึงพอใจต�อผู^มีส�วนได̂ส�วนเสียกับทุกคนในองค�กร 
  ๓) ด̂านยึดหลักสากลและสร^างความแตกต�าง ได̂แก� ข̂อมูลข�าวสารท่ีเผยแพร�ออกไปจะ
ให^ความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล^อม ให^ความสําคัญกับหลักสากลของข̂อมูลข�าวสารท่ี
เผยแพร�ออกไปตามหลักสากล มีการนําเสนอข̂อมูลในทางบวกท่ีเป�นจุดแข็งหรือข̂อได̂เปรียบของ
องค�กรต�อประชาชน ข̂อมูลข�าวสารท่ีเผยแพร�ออกไปจะคํานึงถึงประชาคมโลกท้ังด̂านศาสนา และ
การเมือง มีการสร^างกิจกรรมการประชาสัมพันธ�ท่ีมีเอกลักษณ�และโดดเด�นจนเป�นท่ีจดจํา 
  ๔) ด̂านมีฐานข̂อมูลเทคโนโลยีท่ีทันสมัยภายใต̂จริยธรรม ได̂แก� บุคลากรด̂านการ
ประชาสัมพันธ�มีความซ่ือสัตย�สุจริตต�อตนเองและวิชาชีพ มีความเท่ียงธรรมและปราศจากความ
ลําเอียง มีการสร^างฐานข̂อมูลท่ีสามารถเก็บข̂อมูลไว^ใช^ในการจัดการความรู^ครั้งต�อๆ ไป มีการนํา
เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม�มาใช^ในองค�กร การนําความรู^จากข̂อมูลข�าวสารท่ีได̂รับมาสร^าง
ทางเลือกในการตัดสินใจในการดําเนินงานต�างๆ การใช^สื่อสังคมออนไลน�ท่ีเข̂าถึงได̂ง�ายท้ัง เว็บไซต� 
บล็อก ทวิตเตอร� เฟซบุ�ก ยูทูบ ไลน� คลับเฮ̂าส� แอปพลิเคชั่น ฯลฯ  
 
 ๔.๕.๒ องค�ความรู4ท่ีได4สังเคราะห�จากการวิจัย 
 จากการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพและการสนทนากลุ�มแล^วผู^วิจัยสามารถเขียน
แผนภาพองค�ความรู^ท่ีได̂สังเคราะห�จากการวิจัยได̂ดังนี้ 



 

แผนภาพท่ี ๑.๑๗ แสดง
สื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ

  จากแผนภาพองค�ความรู^
เชิงรุกของสํานักงานตํารวจแห�งช
 จากแผนภาพมี 
สําคัญคือ โครงสร^างองค�กร
ทักษะ และค�านิยมร�วม โดยมีรายละเอียดของการปฏิบัติคือ
ด̂านการประชาสัมพันธ�มีโครงสร^างท่ีเรียบง�ายไม�สลับซับซ̂อน ทีมงาน
การบูรณาการกันอย�างต�อเนื่อง ทีมงาน
การวางระบบงานท่ีมีเทคโนโลยีท่ีดีรองรับและมีการให^ความรู^เรื่องเทคโนโลยีใหม�ๆ ปรับโครงสร^างการ
บริหารสื่อโดยใช^บุคลากรภายนอกมาช�วยประชาสัมพันธ�เผยแพร�งานข�าวกรองและชี้แจงทําความ
เข̂าใจการปฏิบัติหน^าท่ีราชการ
มีการกําหนดทิศทาง ตลอดจนวิธีการทํางานขององค�กรด̂านการประชาสัมพันธ� มีค�านิยมร�วมกันท่ี
ชัดเจน เอาใจใส�ประชาชน
ออนไลน�และออฟไลน�ร�วมกันเพ่ือให^บรรลุเปuาหมายเดียวกันได̂อย�างสมบูรณ� 
(Content) ให^ตรงกับกลุ�มเปuาหมายท้ัง 
ผลผลิตโดยให^เจ^าหน^าท่ีหนึ่งคนสามารถทํางานได̂หลายอย�าง มีการวิเคราะห�ความพร^อมด̂านกําลังคน
อยู�เสมอเพ่ือให^สมดุลกับภาระงานด̂านการประชาสัมพันธ� เป�ดโอกาสให^อิสระในการทําง
เพ่ือให^เกิดความคิดริเริ่มสร^างสรรค�ในงานประชาสัมพันธ�

แสดงองค�ความรู^ท่ีได̂สังเคราะห�จากการวิจัยเก่ียวกับรูปแบบ
สื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ

 
จากแผนภาพองค�ความรู^เก่ียวกับรูปแบบพุทธนวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ�

เชิงรุกของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ สามารถอธิบายความสัมพันธ�ได̂ดังนี้ 
จากแผนภาพมี “การบริหารงานประชาสัมพันธ�” ทําหน^าท่ีเป�นฐานโดยมีองค�ประกอบท่ี

โครงสร^างองค�กร กลยุทธ�การประชาสัมพันธ� ระบบการประชาสัมพันธ� เจ^าหน^าท่ี
โดยมีรายละเอียดของการปฏิบัติคือ ๑) ด̂านโครงสร^างองค�กร

ด̂านการประชาสัมพันธ�มีโครงสร^างท่ีเรียบง�ายไม�สลับซับซ̂อน ทีมงานทํางานร�วมกันอย�างลงตัว
การบูรณาการกันอย�างต�อเนื่อง ทีมงานแม̂มีขนาดกําลังคนท่ีน^อยแต�เต็มไปด̂วยทักษะและมีคุณภาพ

งานท่ีมีเทคโนโลยีท่ีดีรองรับและมีการให^ความรู^เรื่องเทคโนโลยีใหม�ๆ ปรับโครงสร^างการ
บริหารสื่อโดยใช^บุคลากรภายนอกมาช�วยประชาสัมพันธ�เผยแพร�งานข�าวกรองและชี้แจงทําความ
เข̂าใจการปฏิบัติหน^าท่ีราชการ ๒) ด̂านกลยุทธ�การประชาสัมพันธ� คือ ทีมงานด̂านการประชาสัมพันธ�
การกําหนดทิศทาง ตลอดจนวิธีการทํางานขององค�กรด̂านการประชาสัมพันธ� มีค�านิยมร�วมกันท่ี

เอาใจใส�ประชาชนมีการสร^างความสัมพันธ�ท่ีดีกับประชาชนอย�างต�อเนื่อง
และออฟไลน�ร�วมกันเพ่ือให^บรรลุเปuาหมายเดียวกันได̂อย�างสมบูรณ� 

ให^ตรงกับกลุ�มเปuาหมายท้ัง Generation X Y Z ๓) ด̂านเจ^าหน^าท่ี
ผลผลิตโดยให^เจ^าหน^าท่ีหนึ่งคนสามารถทํางานได̂หลายอย�าง มีการวิเคราะห�ความพร^อมด̂านกําลังคน
อยู�เสมอเพ่ือให^สมดุลกับภาระงานด̂านการประชาสัมพันธ� เป�ดโอกาสให^อิสระในการทําง
เพ่ือให^เกิดความคิดริเริ่มสร^างสรรค�ในงานประชาสัมพันธ� มีการจัดการความรู^  

เก่ียวกับรูปแบบพุทธนวัตกรรมการ
สื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 

รูปแบบพุทธนวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ�

ทําหน^าท่ีเป�นฐานโดยมีองค�ประกอบท่ี
ระบบการประชาสัมพันธ� เจ^าหน^าท่ี ภาวะผู^นํา 

ด̂านโครงสร^างองค�กร คือ หน�วยงาน
ทํางานร�วมกันอย�างลงตัวมี

มีขนาดกําลังคนท่ีน^อยแต�เต็มไปด̂วยทักษะและมีคุณภาพ มี
งานท่ีมีเทคโนโลยีท่ีดีรองรับและมีการให^ความรู^เรื่องเทคโนโลยีใหม�ๆ ปรับโครงสร^างการ

บริหารสื่อโดยใช^บุคลากรภายนอกมาช�วยประชาสัมพันธ�เผยแพร�งานข�าวกรองและชี้แจงทําความ
ทีมงานด̂านการประชาสัมพันธ�

การกําหนดทิศทาง ตลอดจนวิธีการทํางานขององค�กรด̂านการประชาสัมพันธ� มีค�านิยมร�วมกันท่ี
มีการสร^างความสัมพันธ�ท่ีดีกับประชาชนอย�างต�อเนื่อง เพ่ิมช�องทาง

และออฟไลน�ร�วมกันเพ่ือให^บรรลุเปuาหมายเดียวกันได̂อย�างสมบูรณ� และกําหนดเนื้อหา 
ด̂านเจ^าหน^าท่ี คือ มุ�งเน^นการเพ่ิม

ผลผลิตโดยให^เจ^าหน^าท่ีหนึ่งคนสามารถทํางานได̂หลายอย�าง มีการวิเคราะห�ความพร^อมด̂านกําลังคน
อยู�เสมอเพ่ือให^สมดุลกับภาระงานด̂านการประชาสัมพันธ� เป�ดโอกาสให^อิสระในการทํางานอย�างเต็มท่ี

มีการจัดการความรู^  (Knowledge 



 

Management: KM) ซ่ึงจะนําไปสู�การจัดการองค�กรแห�งอนาคต มีการเสริมสร^างความสามัคคีและ
การบํารุงขวัญ พัฒนาคุณภาพชีวิตตํารวจให^มีความสุขในการปฏิบัติงาน ๔) ภาวะผู^นํา คือ หัวหน^า
หน�วยงานด̂านการประชาสัมพันธ�มีวิสัยทัศน� และมีความสามารถในการสื่อสาร มีการกระจายอํานาจ
การตัดสินใจสู�เจ^าหน^าท่ีในระดับรองลงมาได̂ มีการเปลี่ยนแปลงองค�กรให^เหมาะสมกับสถานการณ�
บ̂านเมืองอยู�เสมอ สร^างทีมงานมีปฏิสัมพันธ�และทํางานร�วมกับผู^บังคับบัญชาและลูกน^องจนเป�นท่ี 
“เชื่อใจ” สนับสนุน สร^างขวัญกําลังใจ และมีอิทธิพลทางใจ ช�วยเหลือผู^อ่ืนทําให^เกิดความ “เชื่อม่ัน” 
จากผู^ร�วมงาน ๕) ด̂านระบบการประชาสัมพันธ� คือ มีการสร^างความแตกต�างและนวัตกรรมการ
สื่อสารให^เกิดข้ึนในองค�กรด̂วย สามารถทํางานด̂านประชาสัมพันธ�ได̂อย�างเต็มประสิทธิภาพ ลด
ค�าใช^จ�าย สามารถสร^างความพึงพอใจให^กับประชาชน เคารพสิทธิเสรีภาพของทุกคน เอ้ือเฟ©ªอต�อ
หน^าท่ี เมตตา กรุณาปราณีต�อประชาชน ไม�หวั่นไหวต�อความยากลําบาก และใช^สื่อสังคมออนไลน� 
(Social Media) ท้ัง twitter Facebook Youtube Instagram Line เป�นต̂น เข̂ามาช�วยในงาน
ประชาสัมพันธ� ๖) ด̂านทักษะ คือ มีความรัก ศรัทธาในงานประชาสัมพันธ�อย�างเต็มเป�¤ยม มีทัศนคติท่ี
ดีต�องานประชาสัมพันธ� มีความรักในงานและทํางานด̂วยความสุข มีความรอบรู^ สามารถนําไป
ประยุกต�ในการทํางานให^ประสบความสําเร็จได̂ในมาตรฐานระดับสูง สร^างบรรยากาศท่ีดีในการ
ทํางานด̂วยการเจริญสติ มีการทําสมาธิ พร^อมท่ีจะให^บริการด̂วยความอ�อนน^อม จิตใจโอบอ̂อมอารี 
พัฒนาบุคลากรให^เป�นนักประชาสัมพันธ�ท่ีแท̂จริง มีทัศนคติท่ีดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน
เสียสละ มีจรรยาบรรณ ไม�หวั่นต�อปfญหา ๗) ด̂านค�านิยมร�วม คือ เน^นรับผิดชอบต�อสังคมเป�นหลัก
และผลการปฏิบัติงานอย�างเท่ียงธรรม มีความสามารถในการแข�งขัน มุ�งสู�ความเป�นเลิศด̂านการ
ประชาสัมพันธ� หน�วยงานต�างๆ มีความคิดความเชื่อท่ีสอดคล^องกัน ผนึกกําลังในการปฏิบัติงานเพ่ือ
สร^างผลผลิตขององค�กร สร^างค�านิยมในการทํางานให^สนุก รักในงานท่ีทําตามหลักธรรมมรรคมีองค� ๘ 
อันเป�นหนทางท่ีจะนําไปสู�ความดับทุกข� ปรับวัฒนธรรมองค�กรให^มีเปuาหมายเดียว ทุกฝ�าย ทุกหน�วย
ต̂องมี Service mind หรือการให^บริการด̂วยใจ 
 ด̂าน “พุทธนวัตกรรมการสื่อสาร” ถือเป�นศิลปะของการสื่อสารท่ีจะเก้ือหนุนให^การ
ประชาสัมพันธ�เชิงรุกเกิดประสิทธิภาพโดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑) ด̂านการบริหารจัดการข̂อมูลอย�าง
ชัดเจน แจ�มแจ^ง (สันทัสสนา) คือ มีการกําหนดตัวบุคคลท่ีจะให^ข̂อมูลกับสื่อมวลชนในแต�ละครั้งอย�าง
ชัดเจน มีการต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือกประเด็นข�าวอย�างละเอียดก�อนนําเสนอสู�
ประชาชน มีหลักฐานเชิงประจักษ�สามารถชี้แจงและอธิบายให^ประชาชนเข̂าใจได̂อย�างแจ�มแจ^ง มีการ
ใช^เทคนิควิธีการสื่อสารและเนื้อหาท่ีเหมาะสมกับผู^รับสาร และผู^บริหาร/ผู^นําองค�กรต̂องเป�นผู^มีศีล 
เน^นการบริหารงานอย�างซ่ือสัตย�สุจริต มีเมตตา ปราศจากอคติ ๒) ด̂านการเผยแพร�ข̂อมูลอย�างจูงใจ
ให^เห็นจริงเพ่ือสร^างการรับรู^ (สมาทปนา) คือ มีการเผยแพร�ข̂อมูลข�าวสารผ�านสื่อหลักและสื่อ
ออนไลน� มีการใช^วาจาท่ีสุภาพ ประชาชนเกิดความประทับใจและยอมรับในข̂อมูล มีการเผยแพร�
ข̂อมูลข�าวสารผ�านกิจกรรมท่ีเป�นโครงการหรือการจัดนิทรรศการ สร^างการมีส�วนร�วมในข̂อมูลข�าวสาร
เช�น นักข�าวภาคพลเมืองด̂านการทํางานของตํารวจ ใช^เครื่องมือและเพ่ิมช�องทางการสื่อสารท่ี
หลากหลายและทันสมัย ๓) ด̂านมีความแกล^วกล^า กําลังใจในการสร^างเครือข�ายความร�วมมือ     
(สมุตเตชนา) คือ มีความแกล^วกล^า เสียสละ และพยายามทํางานด̂านการสื่อสารอย�างต�อเนื่อง มีการ
สร^างเครือข�ายความร�วมมือด̂านการสื่อสารกับหน�วยงานต�างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน มีการประสาน
สัมพันธ�ผ�านการสัมมนาเพ่ือสร^างเครือข�ายมวลชนประจําภูมิภาค กล^าหาญทางจริยธรรมและการ



 

พิทักษ�รักษากฎหมายให^มีความเสมอภาค เท�าเทียมกัน และการลงพ้ืนท่ีให^ความรู^ด̂านความปลอดภัย
กับประชาชน การช�วยกันตรวจตราความปลอดภัยของชุมชน ๔) ด̂านการรับรู^ เข̂าใจและเห็น
คุณประโยชน�เก่ียวกับการสื่อสาร (สัมปหังสนา) คือ มีสร^างการรับรู^ และความเข̂าใจอันดีแก�ประชาชน 
มีกระบวนการติดตามการทํางานด̂านการสื่อสารอย�างต�อเนื่อง มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง
เพ่ือให^เกิดการพัฒนาท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพจัดให^ให^มีการประเมินอย�างน^อยป�ละ ๒ ครั้ง และ
เผยแพร�ประชาสัมพันธ�ให^ประชาชนทราบ บริหารงานตามหลักอริยสัจ ๔ ใช^กระบวนการยุติธรรมเป�น
หลักในการตัดสินความขัดแย^ง   
 ด̂าน “การประชาสัมพันธ�เชิงรุก” เป�นส�วนของผลลัพธ�ท่ีเกิดจากการบริหารงาน
ประชาสัมพันธ� และพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร ถือเป�นเปuาหมายท่ีจะทําให^องค�กรทํางานด̂านการ
ประชาสัมพันธ�เชิงรุกให^ทันกับยุคสมัยและเข̂าถึงกลุ�มเปuาหมายได̂อย�างมีประสิทธิภาพโดยมี
รายละเอียดดังนี้  
 ๑) ด̂านการใช^ความคิดสร^างสรรค�เพ่ือสังคม ได̂แก� มีการให^ข̂อมูลข�าวสารท่ีเก่ียวข̂อง
กับการแก̂ปfญหาสังคม มีการพัฒนากลยุทธ�ด^านการประชาสัมพันธ�อย�างสร^างสรรค�เพ่ือใช^ในการแก̂ไข
วิกฤตให^เป�นโอกาส มีการระดมความคิดจากเวทีการจัดการความรู^ มีการนําแนวคิดการตลาดเพ่ือ
สังคมมาใช^ในการประชาสัมพันธ�เชิงรุก มีการทํากิจกรรมต�างๆ กับคนในสังคมได̂อย�างตรงเปuาหมาย 
ให^ทุกคนในองค�กรมีส�วนร�วมในการระดมความคิดเห็นเพ่ือสร^างสรรค�การประชาสัมพันธ� 
  ๒) ด̂านการตลาดสมัยใหม�ท่ีสะท̂อนความเป�นจริง ได̂แก� มีการประชาสัมพันธ�กิจกรรม
ตามความเป�นจริง ไม�ได̂เพิกเฉยต�อประชาชน มีการเผยแพร�ข̂อมูลให^ประชาชนทราบอย�าง
ตรงไปตรงมา มีการลงทุนเก่ียวกับการดําเนินงานด̂านการประชาสัมพันธ�อย�างต�อเนื่อง มีการกําหนด
ทิศทางและวัฒนธรรมองค�กรใหม�เพ่ือไปสู�การแข�งขันในอนาคต มีการใช^มุมมองทางการตลาดเข̂ามาใช^
ในการประชาสัมพันธ�เพ่ิมมากข้ึน มีการสร^างความพึงพอใจต�อผู^มีส�วนได̂ส�วนเสียกับทุกคนในองค�กร 
  ๓) ด̂านยึดหลักสากลและสร^างความแตกต�าง ได̂แก� ข̂อมูลข�าวสารท่ีเผยแพร�ออกไปจะ
ให^ความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล^อม ให^ความสําคัญกับหลักสากลของข̂อมูลข�าวสารท่ี
เผยแพร�ออกไปตามหลักสากล มีการนําเสนอข̂อมูลในทางบวกท่ีเป�นจุดแข็งหรือข̂อได̂เปรียบของ
องค�กรต�อประชาชน ข̂อมูลข�าวสารท่ีเผยแพร�ออกไปจะคํานึงถึงประชาคมโลกท้ังด̂านศาสนา และ
การเมือง มีการสร^างกิจกรรมการประชาสัมพันธ�ท่ีมีเอกลักษณ�และโดดเด�นจนเป�นท่ีจดจํา 
  ๔) ด̂านมีฐานข̂อมูลเทคโนโลยีท่ีทันสมัยภายใต̂จริยธรรม ได̂แก� บุคลากรด̂านการ
ประชาสัมพันธ�มีความซ่ือสัตย�สุจริตต�อตนเองและวิชาชีพ มีความเท่ียงธรรมและปราศจากความ
ลําเอียง มีการสร^างฐานข̂อมูลท่ีสามารถเก็บข̂อมูลไว^ใช^ในการจัดการความรู^ครั้งต�อๆ ไป มีการนํา
เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม�มาใช^ในองค�กร การนําความรู^จากข̂อมูลข�าวสารท่ีได̂รับมาสร^าง
ทางเลือกในการตัดสินใจในการดําเนินงานต�างๆ การใช^สื่อสังคมออนไลน�ท่ีเข̂าถึงได̂ง�ายท้ัง เว็บไซต� 
บล็อก ทวิตเตอร� เฟซบุ�ก ยูทูบ ไลน� คลับเฮ̂าส� แอปพลิเคชั่น ฯลฯ  
 

 

 

 

 

 



 

 
บทท่ี ๕ 

 
สรุป อภิปรายผลและข4อเสนอแนะ  

 
 ในการศึกษาเรื่อง พุทธนวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงาน

ตํารวจแห�งชาติ” มีวัตถุประสงค�คือ ๑) เพ่ือศึกษาการสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของ
สํานักงานตํารวจแห�งชาติ ๒) เพ่ือศึกษาปfจจัยท่ีส�งผลต�อการสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของ
สํานักงานตํารวจแห�งชาติ และ ๓) เพ่ือนําเสนอรูปแบบพุทธนวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ การวิจัยในครั้งนี้เป�นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed 
Methods Research) การดําเนินการแบ�งเป�น ๒ ระยะดังนี้     
 ระยะท่ี ๑ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู^วิจัยได^เก็บรวบรวมข^อมูล
จากกลุ�มตัวอย�างจํานวน ๒๓๑ ตัวอย�าง ซึ่งเป�นขนาดที่เหมาะสมในการศึกษาศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
แนวทางการสํารวจผู^วิจัยได̂พัฒนาเครื่องมือข้ึนเองโดยแบ�งแบบสอบถามออกเป�น ๔ ส�วน 
ประกอบด̂วย ๑) แบบสอบถามเก่ียวกับปfจจัยส�วนบุคคล ๒) แบบสอบถามเก่ียวกับพุทธนวัตกรรมการ
สื่อสาร ๓) แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารงานประชาสัมพันธ� และ ๔) แบบสอบถามเก่ียวกับการ
ประชาสัมพันธ�เชิงรุก ผลการทดสอบคํานวณหาค�าความเชื่อม่ัน (Reliability) ตามวิธีของครอนบาค 
(Cronbach) โดยใช^สัมประสิทธิ์แอลฟา ได̂ค�าความเชื่อม่ันเท�ากับ ๐.๙๔๔ ผู^วิจัยดําเนินการรวบรวม
ข̂อมูลด̂วยตนเอง ท้ังการรวบรวมข̂อมูลด̂วยวิธีเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผู^วิจัยใช^เวลาในการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข̂องประมาณ ๔ เดือน จนได̂กรอบแนวคิดในการวิจัยท่ีมีพุทธนวัตกรรม
การสื่อสาร และการบริหารงานประชาสัมพันธ� เป�นตัวแปรอิสระ และการประชาสัมพันธ�เชิงรุก เป�น
ตัวแปรตาม ดําเนินการเก็บรวบรวมข̂อมูลจากแบบสอบถามท่ีสร^างข้ึน ซ่ึงได̂แบบสอบถามกลับมาครบ 
๒๓๑ ฉบับ สําหรับการวิเคราะห�ข̂อมูลเป�นการวิเคราะห�ข̂อมูลเชิงพรรณนา โดยใช^ค�าความถ่ี ค�าร^อย
ละ ค�าเฉลี่ย (Χ ) ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห�สหสัมพันธ� และการวิเคราะห�การ
วิเคราะห�การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ด̂วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ   
 ระยะท่ี ๒ เป�นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ศึกษาภาคสนามด^วย
วิธีการสัมภาษณ�เชิงลึก (In-dept Interview) เพื่อยืนยันรูปแบบหลังจากการวิเคราะห�ข^อมูลเชิง
ปริมาณแล^วและจัดสนทนากลุ�มเฉพาะเพ่ือยืนยันรูปแบบอีกครั้งหนึ่งด̂วย    
 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 การเสนอสรุปผลการวิจัยครั้งนี้แบ�งเป�น ๒ ส�วนคือ ส�วนท่ี ๑ เป�นการสรุปผลการวิเคราะห�
ข̂อมูลเบ้ืองต̂น และส�วนท่ี ๒ เป�นการสรุปผลการวิเคราะห�ข̂อมูลตามวัตถุประสงค�ของการวิจัย และ
สามารถสรุปผลการวิจัยได̂ดังต�อไปนี้  
 
 
 



 

 ๕.๑.๑ สรุปผลการวิเคราะห�ข4อมูลเบ้ืองต4น 
 จากผลการศึกษาพบว�า ส�วนใหญ�เป�นเพศหญิง คิดเป�นร^อยละ ๖๒.๓ และเพศชาย คิด
เป�นร^อยละ ๓๗.๗ ตามลําดับ    
 ด̂านอายุ พบว�า อันดับแรกมีอายุอยู�ระหว�าง ๔๑-๕๐ ป� คิดเป�นร^อยละ ๓๘.๕ รองลงมามี
อายุระหว�าง ๒๐–๓๐ ป� คิดเป�นร^อยละ ๓๒.๕ มีอายุระหว�าง ๓๑–๔๐ ป� คิดเป�นร^อยละ ๒๑.๒ และมี
อายุ ๕๑-๖๐ ป� คิดเป�นร^อยละ ๗.๘ ตามลําดับ 
 ด̂านสถานภาพสมรส พบว�า อันดับแรกมีสถานภาพโสด คิดเป�นร^อยละ ๔๕.๙ รองลงมามี
สถานภาพสมรส คิดเป�นร^อยละ ๔๓.๗ และหย�าร^าง/หม̂าย คิดเป�นร^อยละ ๑๐.๔ ตามลําดับ  
 ด̂านระดับการศึกษา พบว�า ส�วนใหญ�จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป�นร^อยละ ๖๗.๕ 
รองลงมาคือปริญญาโท คิดเป�นร^อยละ ๒๑.๒ ตํ่ากว�าปริญญาตรี คิดเป�นร^อยละ ๑๐.๔ และปริญญา
เอก คิดเป�นร^อยละ ๐.๙ ตามลําดับ   
 ด̂านชั้นยศ พบว�า ส�วนใหญ�เป�นนายตํารวจชั้นสัญญาบัตร คิดเป�นร^อยละ ๕๐.๒ และชั้น
ประทวน คิดเป�นร^อยละ ๔๙.๘ ตามลําดับ  
 ด̂านรายได̂เฉลี่ยต�อเดือน พบว�า อันดับแรกมีรายได̂อยู�ระหว�าง ๒๐,๐๐๑-๓๐,๐๐๐ บาท 
คิดเป�นร^อยละ ๓๔.๒ รองลงมามีรายได̂อยู�ระหว�าง ๑๐,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ บาท คิดเป�นร^อยละ ๒๙.๔ มี
รายได̂ระหว�าง ๓๐,๐๐๑-๔๐,๐๐๐ บาท คิดเป�นร^อยละ ๑๙.๕ มีรายได̂ ๔๐,๐๐๑ ข้ึนไป คิดเป�นร^อย
ละ ๙.๕ และมีรายได̂ต่ํากว�า ๑๐,๐๐๐ บาท คิดเป�นร^อยละ ๗.๔ ตามลําดับ    
  ด̂านพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร พบว�า โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 
๓.๖๙ ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท�ากับ ๐.๖๓๗ เม่ือพิจารณาเป�นรายด̂านพบว�าอยู�ในระดับมากทุกด̂าน 
และเรียงลําดับตามค�าเฉลี่ยได̂แก� การบริหารจัดการข̂อมูลอย�างชัดเจนแจ�มแจ^ง (สันทัสสนา) มี
ค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๗๙ รองลงมาคือ การเผยแพร�ข̂อมูลอย�างจูงใจให^เห็นจริงเพ่ือสร^างการรับรู^ 
(สมาทปนา) มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๗๒ การรับรู^ เข̂าใจและเห็นคุณประโยชน�เก่ียวกับการสื่อสาร (สัม
ปหังสนา) มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๔ และความแกล^วกล^า กําลังใจในการสร^างเครือข�ายความร�วมมือ 
(สมุตเตชนา) มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๓ ตามลําดับ 
 ด̂านการบริหารงานประชาสัมพันธ� พบว�า โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 
๓.๕๒ ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท�ากับ ๐.๖๗๔ เม่ือพิจารณาเป�นรายด̂านพบว�าอยู�ในระดับมากทุกด̂าน 
โดยเรียงลําดับตามค�าเฉลี่ยได̂แก� กลยุทธ�การประชาสัมพันธ� มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๙ รองลงมาคือ
โครงสร^างองค�กร และทักษะ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๕ เท�ากัน ค�านิยมร�วม มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๒ 
เจ^าหน^าท่ี มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๑ ลีลาผู^นํา มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๙ และระบบการประชาสัมพันธ� มี
ค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๒ ตามลําดับ 
 ๕.๑.๒ สรุปผลการวิเคราะห�ข4อมูลตามวัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 การเสนอผลการวิเคราะห�ข̂อมูลในตอนนี้ ผู^วิจัยนําเสนอสาระจากวิธีการเชิงปริมาณ และ
เชิงคุณภาพ แยกตามวัตถุประสงค�การวิจัยเป�น ๓ ด̂านคือ ๑) การสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ�เชิงรุก
ของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ ๒) ปfจจัยท่ีส�งผลต�อการสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของ
สํานักงานตํารวจแห�งชาติ และ ๓) รูปแบบพุทธนวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของ
สํานักงานตํารวจแห�งชาติดังนี้   
 



 

 ๑) การส่ือสารเพ่ือการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ พบผล
การศึกษาดังนี้          
 การสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ�เชิงรุก พบว�า โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ ๓.๕๓ ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท�ากับ ๐.๖๗๒ เม่ือพิจารณาเป�นรายด̂านพบว�าอยู�ในระดับมาก
ทุกด̂าน โดยเรียงลําดับตามค�าเฉลี่ยได̂แก� มีฐานข̂อมูลเทคโนโลยีท่ีทันสมัยภายใต̂จริยธรรม มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ ๓.๕๘ รองลงมาคือการตลาดสมัยใหม�ท่ีสะท̂อนความเป�นจริง มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๓ ยึดหลัก
สากลและสร^างความแตกต�าง มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๓ และการใช^ความคิดสร^างสรรค�เพ่ือสังคม มี
ค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๙ ตามลําดับ 
   ๒) ปgจจัยท่ีส�งผลต�อการส่ือสารเพ่ือการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงานตํารวจ
แห�งชาติ พบผลการศึกษาดังนี้         
  พุทธนวัตกรรมการสื่อสารส�งผลต�อการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 
๓ ด̂าน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ แสดงว�า พุทธนวัตกรรมการสื่อสารสามารถร�วมกัน
ทํานายการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ ได̂ร^อยละ ๖๕.๘ และเม่ือพิจารณาเป�น
รายด̂านพบว�า การรับรู^ เข̂าใจและเห็นคุณประโยชน�เก่ียวกับการสื่อสาร (สัมปหังสนา) สามารถ
ทํานายการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงานตํารวจแห�งชาติได̂ร^อยละ ๔๐.๙ รองลงมาคือ ความ
แกล^วกล^า กําลังใจในการสร^างเครือข�ายความร�วมมือ (สมุตเตชนา) สามารถทํานายได̂ร^อยละ ๒๘.๗ 
และการบริหารจัดการข̂อมูลอย�างชัดเจน แจ�มแจ^ง (สันทัสสนา) สามารถทํานายได̂ร^อยละ ๑๙.๖ 
ตามลําดับ  
   การบริหารงานประชาสัมพันธ�ส�งผลต�อการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงานตํารวจ
แห�งชาติ ๕ ด̂าน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ แสดงว�า การบริหารงานประชาสัมพันธ�
สามารถร�วมกันทํานายการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ ได̂ร^อยละ ๘๒.๑ และ
เม่ือพิจารณาเป�นรายด̂านพบว�า ระบบการประชาสัมพันธ�สามารถทํานายการประชาสัมพันธ�เชิงรุก
ของสํานักงานตํารวจแห�งชาติได̂ร^อยละ ๓๐.๕ ค�านิยมร�วมสามารถทํานายได̂ร^อยละ ๒๗.๔ โครงสร^าง
องค�กรสามารถทํานายได̂ร^อยละ ๑๔.๖ ทักษะสามารถทํานายได̂ร^อยละ ๑๕.๓ และเจ^าหน^าท่ีสามารถ
ทํานายได̂ร^อยละ ๑๓.๔ ตามลําดับ            
 ๓) รูปแบบพุทธนวัตกรรมการส่ือสารเพ่ือการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงาน
ตํารวจแห�งชาติ    
 ในการวิจัยนี้ มีรูปแบบพุทธนวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของ
สํานักงานตํารวจแห�งชาติคือ มี “การบริหารงานประชาสัมพันธ�” ทําหน^าท่ีเป�นฐานโดยมีองค�ประกอบ
ท่ีสําคัญคือ โครงสร^างองค�กร กลยุทธ�การประชาสัมพันธ� ระบบการประชาสัมพันธ� เจ^าหน^าท่ี ภาวะ
ผู^นํา ทักษะ และค�านิยมร�วม ต̂องอาศัย “พุทธนวัตกรรมการสื่อสาร” ถือเป�นศิลปะของการสื่อสารท่ี
จะเก้ือหนุนให^การประชาสัมพันธ�เชิงรุกเกิดประสิทธิภาพ และเกิด “การประชาสัมพันธ�เชิงรุก” ซ่ึงถือ
เป�นส�วนของผลลัพธ�ท่ีเกิดจากการบริหารงานประชาสัมพันธ� และพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร ถือเป�น
เปuาหมายท่ีจะทําให^องค�กรทํางานด̂านการประชาสัมพันธ�เชิงรุกให^ทันกับยุคสมัยและเข̂าถึง
กลุ�มเปuาหมายได̂อย�างมีประสิทธิภาพอันประกอบด̂วย  
  ๓.๑) ด̂านการใช^ความคิดสร^างสรรค�เพ่ือสังคม ได̂แก� มีการให^ข̂อมูลข�าวสารท่ีเก่ียวข̂อง
กับการแก̂ปfญหาสังคม มีการพัฒนากลยุทธ�ด^านการประชาสัมพันธ�อย�างสร^างสรรค�เพ่ือใช^ในการแก̂ไข



 

วิกฤตให^เป�นโอกาส มีการระดมความคิดจากเวทีการจัดการความรู^ มีการนําแนวคิดการตลาดเพ่ือ
สังคมมาใช^ในการประชาสัมพันธ�เชิง มีการทํากิจกรรมต�างๆ กับคนในสังคมได̂อย�างตรงเปuาหมาย ให^
ทุกคนในองค�กรมีส�วนร�วมในการระดมความคิดเห็นเพ่ือสร^างสรรค�การประชาสัมพันธ� 
  ๓.๒) ด̂านการตลาดสมัยใหม�ท่ีสะท̂อนความเป�นจริง ได̂แก� มีการประชาสัมพันธ�
กิจกรรมตามความเป�นจริง ไม�ได̂เพิกเฉยต�อประชาชน มีการเผยแพร�ข̂อมูลให^ประชาชนทราบอย�าง
ตรงไปตรงมา มีการลงทุนเก่ียวกับการดําเนินงานด̂านการประชาสัมพันธ�อย�างต�อเนื่อง มีการกําหนด
ทิศทางและวัฒนธรรมองค�กรใหม�เพ่ือไปสู�การแข�งขันในอนาคต มีการใช^มุมมองทางการตลาดเข̂ามาใช^
ในการประชาสัมพันธ�เพ่ิมมากข้ึน มีการสร^างความพึงพอใจต�อผู^มีส�วนได̂ส�วนเสียกับทุกคนในองค�กร 
  ๓.๓) ด̂านยึดหลักสากลและสร^างความแตกต�าง ได̂แก� ข̂อมูลข�าวสารท่ีเผยแพร�ออกไป
จะให^ความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล^อม ให^ความสําคัญกับหลักสากลของข̂อมูลข�าวสารท่ี
เผยแพร�ออกไปตามหลักสากล มีการนําเสนอข̂อมูลในทางบวกท่ีเป�นจุดแข็งหรือข̂อได̂เปรียบของ
องค�กรต�อประชาชน ข̂อมูลข�าวสารทีเผยแพร�ออกไปจะคํานึงถึงประชาคมโลกท้ังด̂านศาสนา และ
การเมือง มีการสร^างกิจกรรมการประชาสัมพันธ�ท่ีมีเอกลักษณ�และโดดเด�นจนเป�นท่ีจดจํา 
  ๓.๔) ด̂านมีฐานข̂อมูลเทคโนโลยีท่ีทันสมัยภายใต̂จริยธรรม ได̂แก� บุคลากรด̂านการ
ประชาสัมพันธ�มีความซ่ือสัตย�สุจริตต�อตนเองและวิชาชีพ มีความเท่ียงธรรมและปราศจากความ
ลําเอียง มีการสร^างฐานข̂อมูลท่ีสามารถเก็บข̂อมูลไว^ใช^ในการจัดการความรู^ครั้งต�อๆ ไป มีการนํา
เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม�มาใช^ในองค�กร การนําความรู^จากข̂อมูลข�าวสารท่ีได̂รับมาสร^าง
ทางเลือกในการตัดสินใจในการดําเนินงานต�างๆ การใช^สื่อสังคมออนไลน�ท่ีเข̂าถึงได̂ง�ายท้ัง เว็บไซต� 
บล็อก ทวิตเตอร� เฟซบุ�ค ยูทูป ไลน� คลับเฮ̂า แอปพิเคชั่น ฯลฯ  
    
๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย   
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู^วิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงค�ของการวิจัย ๓ ส�วนคือ ๑) การ
สื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ ๒) ปfจจัยท่ีส�งผลต�อการสื่อสารเพ่ือ
การประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ และ ๓) รูปแบบพุทธนวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือ
การประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ ดังนี้   
 ๑) การส่ือสารเพ่ือการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ  
 จากผลการศึกษาการสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ�เชิงรุก พบว�า โดยภาพรวมอยู�ในระดับ
มาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๓ ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท�ากับ ๐.๖๗๒ เม่ือพิจารณาเป�นรายด̂านพบว�า
อยู�ในระดับมากทุกด̂าน โดยเรียงลําดับตามค�าเฉลี่ยได̂แก� มีฐานข̂อมูลเทคโนโลยีท่ีทันสมัยภายใต̂
จริยธรรม มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๘ รองลงมาคือการตลาดสมัยใหม�ท่ีสะท̂อนความเป�นจริง มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ ๓.๕๓ ยึดหลักสากลและสร^างความแตกต�าง มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๓ และการใช^ความคิด
สร^างสรรค�เพ่ือสังคม มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๙ ตามลําดับ โดยผลการวิจัยมีความใกล^เคียงกับงานวิจัยท่ี
ได̂ทํามาแล^วหลายๆ คน ท้ังเรื่องของตัวแปรท่ีทําการศึกษาและผลการศึกษาท่ีพบท้ังการมีฐานข̂อมูล
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยภายใต̂จริยธรรม มีการทําการตลาดสมัยใหม�ท่ีสะท̂อนความเป�นจริง การยึดหลัก
สากลและสร^างความแตกต�าง และการใช^ความคิดสร^างสรรค�เพ่ือสังคม โดยสอดคล^องกับงานวิจัยของ 
ศิริวรรณ จุลทับ ท่ีพบว�า ๑. กลยุทธ�การประชาสัมพันธ�เชิงรุกของท้ัง ๓ มหาวิทยาลัย คือ ๑) มี



 

นโยบายการดําเนินงานประชาสัมพันธ�ท่ีชัดเจน ๒) มีกิจกรรมและวิธีการประชาสัมพันธ�ท่ีหลากหลาย
ตามเปuาหมายและวัฒนธรรมองค�กร ๓) มีเครื่องมือและช�องทางการสื่อสารท่ีหลากหลายและทันสมัย 
๔) มีการสร^างเครือข�ายในการติดต�อประสานงานเผยแพร�ประชาสัมพันธ� และ ๕) มีความคิดริเริ่ม
สร^างสรรค� ใช^เทคนิควิธีการประชาสัมพันธ�ท่ีแตกต�างและโดดเด�น๓๖๑ นอกจากนั้นยังสอดคล^องกับ
งานวิจัยของ ปdยณัฐ ไชยกุล ท่ีพบว�า การประชาสัมพันธ�เชิงรุกด̂านการสร^างเอกลักษณ� ด̂านการสร^าง
เหตุการณ�เทียม และด̂านการโฆษณาเพ่ือการประชาสัมพันธ� มีความสัมพันธ� และมีผลกระทบเชิงบวก
กับภาพลักษณ�องค�กรโดยรวม ดังนั้นผู^บริหารฝ�ายการตลาดของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ควรให^
ความสําคัญกับการประชาสัมพันธ�เชิงรุกเพ่ือให^ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยมีภาพลักษณ�องค�กรท่ีดีใน
ระยะยาว และสามารถสร^างความได̂เปรียบทางการแข�งขันของธุรกิจ ทําให^ธุรกิจเจริญเติบโตอย�าง
ยั่งยืนต�อไป๓๖๒ และยังสอดคล^องกับงานวิจัยของ ทรงวิทย� เจริญกิจธนลาภ ท่ีพบว�า (๑) บุคลากร
ด̂านประชาสัมพันธ�ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีความสามารถในการประชาสัมพันธ�
โดยรวมในระดับมาก มีค�าเฉลี่ย เท�ากับ ๓.๕๕ ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๐.๖๑ หากพิจารณาเป�นราย
ด̂าน พบว�า มีความสามารถในการประชาสัมพันธ�ด̂านภาพ ด̂านการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ� และด̂าน
การเผยแพร�และการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ�ในระดับมาก และมีความสามารถในการ
ประชาสัมพันธ�ด^านข�าวและด̂านการพูดในระดับปานกลาง๓๖๓ 
   ๕.๒.๒ ปgจจัยท่ีส�งผลต�อการส่ือสารเพ่ือการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงานตํารวจ
แห�งชาติ          
  ๑) พุทธนวัตกรรมการสื่อสารส�งผลต�อการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงานตํารวจ
แห�งชาติ ๓ ด̂าน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ แสดงว�า พุทธนวัตกรรมการสื่อสารสามารถ
ร�วมกันทํานายการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ ได̂ร^อยละ ๖๕.๘ และสามารถ
นํามาอภิปรายผลในแต�ละด̂านได̂ดังนี้ 
  ๑.๑) การรับรู^ เข̂าใจและเห็นคุณประโยชน�เก่ียวกับการสื่อสาร (สัมปหังสนา) สามารถ
ทํานายการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงานตํารวจแห�งชาติได̂ร^อยละ ๔๐.๙ กล�าวคือ มีสร^างการ
รับรู^ และความเข̂าใจอันดีแก�ประชาชน มีกระบวนการติดตามการทํางานด̂านการสื่อสารอย�างต�อเนื่อง 
มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงเพ่ือให^เกิดการพัฒนาท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพจัดให^ให^มีการ
ประเมินอย�างน^อยป�ละ ๒ ครั้ง และเผยแพร�ประชาสัมพันธ�ให^ประชาชนทราบ บริหารงานตามหลัก
อริยสัจ ๔ ใช^กระบวนการยุติธรรมเป�นหลักในการตัดสินความขัดแย^ง สอดคล^องกับงานวิจัยของ พระ
มหาเสกสรรค� สุขกาโม, พระมหาสุนันท� สุนนฺโท และพระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร ท่ีพบว�า (๑) ใน
การเผยแผ�พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ�จังหวัดอุดรธานีใช^หลักการยึดม่ันประโยชน�ในการนํามหาชน 

                                           
 ๓๖๑ศิริวรรณ จุลทับ, “กลยุทธ�การประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสถาบันอุดมศึกษาเขตภูมิศาสตร�ภาคใต^”, 
วารสารราชภัฏสุราษฎร�ธานี, ป�ท่ี ๒ ฉบับท่ี ๒, (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๕๘). 
 ๓๖๒ป�ยณัฐ ไชยกุล, “ความสัมพันธ�ระหว�างการประชาสัมพันธ�เชิงรุกกับภาพลักษณ�องค�กรของธุรกิจ
โรงแรมในประเทศไทย”, วารสารมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ป�ท่ี ๓๗ ฉบับท่ี ๕ 
(กันยายน-ตุลาคม ๒๕๖๑). 
 ๓๖๓ทรงวิทย� เจริญกิจธนลาภ, “ความสามารถในการประชาสัมพันธ�ของบุคลากรด^านประชาสัมพันธ�
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล”, สุทธิปริทัศน�, ป�ท่ี ๓๐ ฉบับท่ี ๙๓ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๙).  



 

อุดมการณ�เพ่ือความม่ันคงแห�งบวรพระพุทธศาสนา ใช^วิธีการเทศนาธรรม ปาฐกถาธรรม การ
อภิปรายธรรม การสนทนาธรรม เป�นต̂น (๒) สภาพปfจจุบันของการเผยแผ�พระพุทธศาสนาของคณะ
สงฆ�จังหวัดอุดรธานีโดยภาพรวม อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๙๘ ความต̂องการนวัตกรรม
การเผยแผ�พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ�จังหวัดอุดรธานีโดยภาพรวม อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ ๔.๑๕ (๓) Smart Sender เป�นนวัตกรรมกระบวนการให^ความรู^ศาสตร�สมัยใหม�เก่ียวกับการ
สื่อสารยุคดิจิทัลแก�พระนักเผยแผ� Smart Message เป�นนวัตกรรมกระบวนการสอนแบบบูรณาการ
ตัวสารเข̂ากับการประยุกต�ใช^ในชีวิตประจําวัน Smart Channel เป�นนวัตกรรมผลิตภัณฑ�ธรรมะใน
ระบบสารสนเทศออนไลน� และ Smart Receiver เป�นนวัตกรรมกระบวนการสร^างเครือข�ายการ
ทํางานระดับพ้ืนท่ีร�วมกับชุมชนผ�านกิจกรรมทางสังคม๓๖๔ 
 ๑.๒) ความแกล^วกล^า กําลังใจในการสร^างเครือข�ายความร�วมมือ (สมุตเตชนา) 
สามารถทํานายได̂ร^อยละ ๒๘.๗ กล�าวคือ มีความแกล^วกล^า เสียสละ และพยายามทํางานด̂านการ
สื่อสารอย�างต�อเนื่อง มีการสร^างเครือข�ายความร�วมมือด̂านการสื่อสารกับหน�วยงานต�างๆ ท้ังภาครัฐ
และเอกชน มีการประสานสัมพันธ�ผ�านการสัมมนาเพ่ือสร^างเครือข�ายมวลชนประจําภูมิภาค กล^าหาญ
ทางจริยธรรมและการพิทักษ�รักษากฎหมายให^มีความเสมอภาค เท�าเทียมกัน และการลงพ้ืนท่ีให^
ความรู^ด^านความปลอดภัยกับประชาชน การช�วยกันตรวจตราความปลอดภัยของชุมชน สอดคล^องกับ
งานวิจัยของ วรวุฒิ ภักดีบุรุษ ท่ีพบว�า นวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือการจัดการแบรนด�องค�กรของ
ธนาคารพาณิชย�ไทย โดยใช^ธนาคารไทยพาณิชย� จํากัด (มหาชน) เป�นกรณีศึกษาในฐานะท่ีเป�น
ธนาคารพาณิชย�ท่ีสําคัญแห�งหนึ่งของประเทศท่ีมีการพัฒนานวัตกรรมขององค�กรเพ่ือนํามาปรับปรุง
การดําเนินงานและสร^างความได̂เปรียบทางการแข�งขัน นวัตกรรมการสื่อสารของธนาคารดังกล�าวมี
การใช^สื่อสังคมออนไลน�ในการสื่อสารแบรนด�องค�กรกับลูกค̂าในลักษณะการสื่อสารเชิงปฏิสัมพันธ� ซ่ึง
มิใช�เป�นเพียงเครื่องมือในการสื่อสารการตลาดและการจัดการแบรนด�องค�กรในกลุ�มลูกค̂าเท�านั้น แต�
ยังช�วยรักษาความสัมพันธ�กับกลุ�มลูกค̂าเดิม อีกท้ังช�วยสร^างและขยายฐานลูกค̂าใหม�ๆ ให^เพ่ิมมากข้ึน 
การดําเนินงานสื่อสารแบรนด�ของธนาคารไทยพาณิชย�สะท̂อนให^เห็นว�า เม่ือองค�กรให^ความสําคัญกับ
แบรนด� และมีกลยุทธ�การสื่อสารแบรนด�ท่ีมีประสิทธิภาพแล^ว สามารถทําให^ลูกค̂ามีความผูกพัน 
เชื่อม่ัน ไว^วางใจ และเกิดการยอมรับองค�กรได̂ โดยเฉพาะอย�างยิ่งองค�กรธุรกิจประเภทสถาบัน
การเงินท่ีจําเป�นต̂องสร^างความผูกพันระหว�างองค�กรกับลูกค̂าท่ีมีต�อกันในระยะยาว๓๖๕ และ
สอดคล^องกับงานวิจัยของ ภูริพัฒน� แก4วตาธนวัฒนา ท่ีพบว�า นวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัลเก่ียวกับ
กฎหมายสื่อสารมวลชนเพ่ือส�งเสริมการพัฒนาสังคมไทยเป�นกลไกประการสําคัญท่ีทําให^ประชาชนได̂
มีส�วนร�วมในการบริหารจัดการภารกิจของรัฐผ�านการนําเสนอข̂อเท็จจริงและการแสดงความคิดเห็น
ของสื่อสารมวลชน ท้ังนี้การจํากัดเสรีของสื่อสารมวลชนมีได̂เท�าท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดกรอบอํานาจ
แห�งองค�กรของรัฐไว^สิ่งสําคัญคือการหาความสมดุลของการจํากัดเสรีภาพของสื่อสารมวลชน สิ่งสําคัญ

                                           
 ๓๖๔พระมหาเสกสรรค� สุขกาโม, พระมหาสุนันท� สุนนฺโท และพระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, “นวัตกรรม
การเผยแผ�พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ�จังหวัดอุดรธานี”, วารสารสันติศึกษาปริทรรศน� มจร, ป�ท่ี ๘ ฉบับท่ี ๔ 
(กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๓).   
 ๓๖๕วรวุฒิ ภักดีบุรุษ, “นวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือการจัดการแบรนด�องค�กรของธนาคารพาณิชย�ไทย: 
กรณีศึกษาธนาคารไทยพาณิชย� จํากัด (มหาชน)”, วารสารนักบริหาร, ป�ท่ี ๓๗ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มิถุนายน 
๒๕๖๐). 



 

ท่ีต̂องคํานึงถึงคือเสรีภาพของสื่อสารมวลชนยังคงเป�นหลักสําคัญ เพ่ือบริหารจัดการสังคมให^เป�นไป
โดยผาสุก ดังนั้นสื่อสารมวลชนต̂องพัฒนาตนเองในด̂านศักยภาพ ความรู^ ความเชี่ยวชาญ รวมถึง
ความเข̂มแข็งรวมถึงเจตนารมณ�ท่ีจะตีแผ�ข̂อเท็จจริงท่ีแสดงความคิดเห็นของประชาชนตลอดจน
จิตสํานึกในการหวงแหน ปกปuองเสรีภาพของประชาชนเอง เพ่ือให^รัฐและประชาชนสามารถมี
ปฏิสัมพันธ�ในการติดต�อร�วมมือบริหารจัดการสังคมไทย ให^ได̂รับการพัฒนาอย�างยั่งยืนตลอดไป๓๖๖ 
  ๑.๓) การบริหารจัดการข̂อมูลอย�างชัดเจน แจ�มแจ^ง (สันทัสสนา) สามารถทํานายได̂
ร^อยละ ๑๙.๖ ตามลําดับ กล�าวคือ มีการกําหนดตัวบุคคลท่ีจะให^ข̂อมูลกับสื่อมวลชนในแต�ละครั้ง
อย�างชัดเจน มีการต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือกประเด็นข�าวอย�างละเอียดก�อนนําเสนอสู�
ประชาชน มีหลักฐานเชิงประจักษ�สามารถชี้แจงและอธิบายให^ประชาชนเข̂าใจได̂อย�างแจ�มแจ^ง มีการ
ใช^เทคนิควิธีการสื่อสารและเนื้อหาท่ีเหมาะสมกับผู^รับสาร และผู^บริหาร/ผู^นําองค�กรต̂องเป�นผู^มีศีล 
เน^นการบริหารงานอย�างซ่ือสัตย�สุจริต มีเมตตา ปราศจากอคติ สอดคล^องกับงานวิจัยของ สมนึก  
เอ้ือจิระพงษ�พันธ� ท่ีพบว�า การจําแนกนวัตกรรมมีมุมมองได̂ ๓ มิติ คือ ๑) มิติด̂านเปuาหมายของ
นวัตกรรม สามารถจําแนกได̂ ๒ ประเภท คือ นวัตกรรมผลิตภัณฑ� (Product Innovation) และ
นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) ๒) มิติด̂านการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรม พบว�ามี
การแบ�งประเภทของนวัตกรรมตามระดับหรือลักษณะของการเปลี่ยนแปลงได̂ ๒ ประเภท คือ 
นวัตกรรมท่ีมีลักษณะเฉียบพลัน (Radical Innovation) และนวัตกรรมท่ีมีลักษณะค�อยเป�นค�อยไป 
(Incremental Innovation) และ ๓) มิติด̂านการส�งผลกระทบต�อขอบเขตของการดําเนินงาน พบว�า
มีการแบ�งเป�น ๒ ประเภท คือ นวัตกรรมด̂านเทคโนโลยี (Technological Innovation) และ
นวัตกรรมด̂านการบริหาร (Administrative Innovation) นอกจากนี้ยังพบว�านวัตกรรม ถือเป�น
เครื่องมือท่ีสําคัญในการสร^างความสามารถในการแข�งขันของผู^ประกอบการ ในขณะเดียวกัน
ผู^ประกอบการก็เป�นกลไกสําคัญในการสร^างนวัตกรรม๓๖๗ 
   ๒) การบริหารงานประชาสัมพันธ�ส�งผลต�อการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงานตํารวจ
แห�งชาติ ๕ ด̂าน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ แสดงว�า การบริหารงานประชาสัมพันธ�
สามารถร�วมกันทํานายการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ ได̂ร^อยละ ๘๒.๑ และ
สามารถนํามาอภิปรายผลในแต�ละด̂านได̂ดังนี้  
  ๒.๑) ระบบการประชาสัมพันธ�สามารถทํานายการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงาน
ตํารวจแห�งชาติได̂ร^อยละ ๓๐.๕ กล�าวคือ มีการสร^างความแตกต�างและนวัตกรรมการสื่อสารให^
เกิดข้ึนในองค�กรด̂วย สามารถทํางานด̂านประชาสัมพันธ�ได̂อย�างเต็มประสิทธิภาพ ลดค�าใช^จ�าย 
สามารถสร^างความพึงพอใจให^กับประชาชน เคารพสิทธิเสรีภาพของทุกคน เอ้ือเฟ©ªอต�อหน^าท่ี เมตตา 
กรุณาปราณีต�อประชาชน ไม�หวั่นไหวต�อความยากลําบาก และใช^สื่อสังคมออนไลน� (Social Media) 
ท้ัง twitter Facebook Youtube Instagram Line เป�นต̂น เข̂ามาช�วยในงานประชาสัมพันธ� 

                                           
 ๓๖๖ภูริพัฒน� แก̂วตาธนวัฒนา, “นวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัลเก่ียวกับกฎหมายสื่อสารมวลชนเพ่ือ
ส�งเสริมการพัฒนาสังคมไทย”, วารสารสหวิทยาการวิจัย : ฉบับบัณฑิตศึกษา, ป�ท่ี ๗ ฉบับท่ี ๑ (ม.ค.-มิ.ย. ๒๕๖๑) 
: ๑๑๘. 
 ๓๖๗สมนึก เอ้ือจิระพงษ�พันธ�, “นวัตกรรม : ความหมาย ประเภท และความสําคัญต�อการ
เป�นผู^ประกอบการ”, วารสารบริหารธุรกิจ, ป�ท่ี ๓๓ ฉบับท่ี ๑๒๘ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๓).  



 

สอดคล^องกับงานวิจัยของ ชนะพงษ� กล4ากสิกิจ ท่ีพบว�าปfจจัยท่ีส�งผลต�อประสิทธิผลการบริหาร
จัดการกองทุนหมู�บ̂านและชุมชนเมืองในจังหวัดกําแพงเพชร การบริหารงานส�งผลต�อประสิทธิผลใน
การดําเนินงานของกองทุนหมู�บ̂านและชุมชนเมืองในจังหวัดกําแพงเพชร อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 เรียงลําดับความสําคัญดังนี้คือ การปฏิบัติงาน การตรวจสอบ และการปรับปรุงงาน๓๖๘ 
และสอดคล^องกับงานวิจัยของ อัษ แสนภักดี ท่ีพบว�าสถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ีประสบผลสําเร็จต̂อง
มีปfจจัยสนับสนุน ประกอบไปด̂วย ความเพียงพอของเจ^าหน^าท่ีและบุคลากร มีงบประมาณสนับสนุน
ชมรมกีฬาต�างๆ และควรมีระบบการควบคุม ตรวจสอบการใช^งบประมาณ มีระบบในการช�วยเหลือ
สนับสนุนการเรียนนักกีฬา มีสนามและอุปกรณ�กีฬาให^เพียงพอ ด̂านหน^าท่ีทางด̂านการบริหาร ต̂องมี
ปfจจัยสนับสนุนประกอบด̂วย การกําหนดเปuาหมายในการแข�งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห�งประเทศไทย 
การสร^างเครือข�าย ความร�วมมือกับสมาคม สโมสรกีฬา หรือหน�วยงานอ่ืนๆ๓๖๙ 
  ๒.๒) ค�านิยมร�วมสามารถทํานายการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงานตํารวจ
แห�งชาติได̂ร^อยละ ๒๗.๔ กล�าวคือ เน^นรับผิดชอบต�อสังคมเป�นหลักและผลการปฏิบัติงานอย�างเท่ียง
ธรรม มีความสามารถในการแข�งขัน มุ�งสู�ความเป�นเลิศด̂านการประชาสัมพันธ� หน�วยงานต�างๆ มี
ความคิดความเชื่อท่ีสอดคล^องกัน ผนึกกําลังในการปฏิบัติงานเพ่ือสร^างผลผลิตขององค�กร สร^าง
ค�านิยมในการทํางานให^สนุก รักในงานท่ีทําตามหลักธรรมมรรคมีองค� ๘ อันเป�นหนทางท่ีจะนําไปสู�
ความดับทุกข� ปรับวัฒนธรรมองค�กรให^มีเปuาหมายเดียว ทุกฝ�าย ทุกหน�วยต̂องมี Service mind หรือ
การให^บริการด̂วยใจ สอดคล^องกับงานวิจัยของ ธณัฐพล ชอุ�ม ท่ีพบว�า การบริหารจัดการในภาพรวม 
พบว�า มีระดับการปฏิบัติมาก เม่ือพิจารณาเป�นรายด̂านตามลําดับ ค�าเฉลี่ยจากมากไปหาน^อย อันดับ
แรกคือ สมรรถนะ/ความสามารถทางการบริหาร รองลงมา คือ ภาวะผู^นํา กลยุทธ�องค�การ วัฒนธรรม
องค�การ ทรัพยากรการบริหารบุคลากร/ทรัพยากรมนุษย� การมีส�วนร�วม และค�าเฉลี่ยน^อยท่ีสุด คือ 
โครงสร^างองค�การ ปfจจัยสําคัญท่ีสามารถอธิบายประสิทธิผลการบริหารจัดการเทศบาลตําบลในเขต
ภาคกลางของประเทศไทย ประกอบด̂วย ทรัพยากรการบริหาร วัฒนธรรมองค�การ การมีส�วนร�วม 
และสมรรถนะ/ความสามารถทางการบริหาร๓๗๐ และสอดคล^องกับงานวิจัยของ ปล้ืมใจ ไพจิตร และ
ชาญวิทย� ทองโชติ ท่ีพบว�า ความสัมพันธ�ระหว�างกระบวนการบริหารกับประสิทธิผล มีความสัมพันธ�
ทางบวกอยู�ในระดับปานกลางทุกด̂าน เรียงลําดับจากมากไปหาน^อย ได̂แก� การรายงาน การวางแผน 
การประสานงาน การบริหารงานบุคคล การจัดองค�การ การอํานวยการ และการจัดงบประมาณ 
ตามลําดับ๓๗๑ 

                                           
 ๓๖๘ชนะพงษ� กล^ากสิกิจ, “ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู�บ̂านและชุมชนเมืองในจังหวัดกา

แพงเพชร”, ดุษฎีนิพนธ�ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร�, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๒).   

 ๓๖๙อัษ แสนภักดี, “รูปแบบของปfจจัยด^านการบริหารท่ีส�งผลต�อประสิทธิผลของกีฬาเพ่ือความเป�นเลิศ
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ”, ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ� ระดับบัณฑิตศึกษา, (คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๘).  
 ๓๗๐ธณัฐพล ชะอุ�ม, “การบริหารจัดการท่ีมีผลต�อประสิทธิผลของเทศบาลตําบลในเขตภาคกลางของ
ประเทศไทย”, วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม�, ป�ท่ี ๘ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๘). 
 ๓๗๑ปลื้มใจ ไพจิตร และชาญวิทย� ทองโชติ, “กระบวนการบริหารท่ีส�งผลต�อประสิทธิผลวิสาหกิจชุมชน 
กลุ�มแปรรูปและผลิตอาหาร จังหวัดสุราษฎร�ธานี”, วารสารวิทยาการจัดการ, ป�ท่ี ๔ ฉบับท่ี ๒ (๒๕๖๐). 



 

  ๒.๓) โครงสร^างองค�กรสามารถทํานายการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงานตํารวจ
แห�งชาติได̂ร^อยละ ๑๔.๖ กล�าวคือ หน�วยงานด̂านการประชาสัมพันธ�มีโครงสร^างท่ีเรียบง�ายไม�
สลับซับซ̂อน ทีมงานทํางานร�วมกันอย�างลงตัวมีการบูรณาการกันอย�างต�อเนื่อง ทีมงานแม̂มีขนาด
กําลังคนท่ีน^อยแต�เต็มไปด̂วยทักษะและมีคุณภาพ มีการวางระบบงานท่ีมีเทคโนโลยีท่ีดีรองรับและมี
การให^ความรู^เรื่องเทคโนโลยีใหม�ๆ ปรับโครงสร^างการบริหารสื่อโดยใช^บุคลากรภายนอกมาช�วย
ประชาสัมพันธ�เผยแพร�งานข�าวกรองและชี้แจงทําความเข̂าใจการปฏิบัติหน^าท่ีราชการ สอดคล^องกับ
งานวิจัยของ ธณัฐพล ชอุ�ม ท่ีพบว�า การบริหารจัดการในภาพรวม พบว�า มีระดับการปฏิบัติมาก เม่ือ
พิจารณาเป�นรายด̂านตามลําดับ ค�าเฉลี่ยจากมากไปหาน^อย อันดับแรกคือ สมรรถนะ/ความสามารถ
ทางการบริหาร รองลงมา คือ ภาวะผู^นํา กลยุทธ�องค�การ วัฒนธรรมองค�การ ทรัพยากรการบริหาร
บุคลากร/ทรัพยากรมนุษย� การมีส�วนร�วม และค�าเฉลี่ยน^อยท่ีสุด คือ โครงสร^างองค�การ ปfจจัยสําคัญ
ท่ีสามารถอธิบายประสิทธิผลการบริหารจัดการเทศบาลตําบลในเขตภาคกลางของประเทศไทย 
ประกอบด̂วย ทรัพยากรการบริหาร วัฒนธรรมองค�การ การมีส�วนร�วม และสมรรถนะ/ความสามารถ
ทางการบริหาร๓๗๒ 
  ๒.๔) ทักษะสามารถทํานายการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงานตํารวจแห�งชาติได̂
ร^อยละ ๑๕.๓ กล�าวคือ มีความรัก ศรัทธาในงานประชาสัมพันธ�อย�างเต็มเป�¤ยม มีทัศนคติท่ีดีต�องาน
ประชาสัมพันธ� มีความรักในงานและทํางานด̂วยความสุข มีความรอบรู^ สามารถนําไปประยุกต�ในการ
ทํางานให^ประสบความสําเร็จได̂ในมาตรฐานระดับสูง สร^างบรรยากาศท่ีดีในการทํางานด̂วยการเจริญ
สติ มีการทําสมาธิ พร^อมท่ีจะให^บริการด̂วยความอ�อนน^อม จิตใจโอบอ̂อมอารี พัฒนาบุคลากรให^เป�น
นักประชาสัมพันธ�ท่ีแท̂จริง มีทัศนคติท่ีดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทนเสียสละ มีจรรยาบรรณ ไม�
หวั่นต�อปfญหา สอดคล^องกับงานวิจัยของ ธงชัย คล4ายแสง ท่ีพบว�า การปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท ๔ 
มีขนาดอิทธิพลทางตรงส�งผลต�อการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาร^อยละ ๘๐ อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .๐๑ และการนําหลักธรรมอิทธิบาท ๔ บูรณาการกับการมีส�วนร�วมในการจัดการการ
ท�องเท่ียวเชิงกีฬาด̂วยเป�นการใช^หลักธรรมนําหลักการพัฒนา ประกอบด̂วย ๑) ฉันทะ ร�วมตัดสินใจ 
ด̂วยความรัก คือ การวางแผน (Planning) ๒) วิริยะ เพียรพัก ร�วมพัฒนา คือ การลงมือทํา (Doing) 
๓) วิมังสา พิจารณา ร�วมประเมินผล คือ การปรับปรุง (Acting) ๔) จิตตะ ต้ังใจตน รับผล
พอประมาณ คือ การติดตามตรวจสอบ (Checking) ซ่ึงจะทําให^การพัฒนาประสบความสําเร็จ๓๗๓    
  ๒.๕) เจ^าหน^าท่ีสามารถทํานายการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ
ได̂ร^อยละ ๑๓.๔ ตามลําดับ กล�าวคือ มุ�งเน^นการเพ่ิมผลผลิตโดยให^เจ^าหน^าท่ีหนึ่งคนสามารถทํางาน
ได̂หลายอย�าง มีการวิเคราะห�ความพร^อมด̂านกําลังคนอยู�เสมอเพ่ือให^สมดุลกับภาระงานด̂านการ
ประชาสัมพันธ� เป�ดโอกาสให^อิสระในการทํางานอย�างเต็มท่ีเพ่ือให^เกิดความคิดริเริ่มสร^างสรรค�ในงาน
ประชาสัมพันธ� มีการจัดการความรู^ (Knowledge Management: KM) ซ่ึงจะนําไปสู�การจัดการ

                                           
 ๓๗๒ธณัฐพล ชะอุ�ม, “การบริหารจัดการท่ีมีผลต�อประสิทธิผลของเทศบาลตําบลในเขตภาคกลางของ
ประเทศไทย”, วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม�, ป�ท่ี ๘ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๘).  
 ๓๗๓ธงชัย คล^ายแสง, “การพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาโดยการบูรณาการหลักพุทธธรรมของจังหวัด
บุรีรัมย�”, ดุษฎีนิพนธ�ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร�, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๒). 



 

องค�กรแห�งอนาคต มีการเสริมสร^างความสามัคคีและการบํารุงขวัญ พัฒนาคุณภาพชีวิตตํารวจให^มี
ความสุขในการปฏิบัติงาน สอดคล^องกับงานวิจัยของ ฐิติทัตน� นิพนธ�พิทยา (ร4อยโท) ท่ีพบว�า การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย�ประกอบด̂วย ๑) พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลง ๒) เตรียมกําลังคนเพ่ือรองรับการสูญเสียจากการเปลี่ยนแปลง ๓) การพัฒนากําลัง
คุณภาพเพ่ือให^เพียงพอสําหรับนําการเปลี่ยนแปลง ๔) การพัฒนาทางก̂าวหน^าในสายอาชีพ ๕) 
พัฒนาความเป�นมืออาชีพในการบริหารทรัพยากรมนุษย�ส�งผลต�อทรัพยากรมนุษย�ในยุคไทยแลนด� 
๔.๐ ของหน�วยบัญชาการทหารพัฒนาอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ นอกจากนั้นกระบวนการ
บริหาร ประกอบด̂วย การวางแผน การจัดองค�การ การบังคับบัญชาสั่งการ การประสานงาน การ
ควบคุม ส�งผลต�อทรัพยากรมนุษย�ในยุคไทยแลนด� ๔.๐ ของหน�วยบัญชาการทหารพัฒนาอย�างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ รวมท้ังตัวแปรการพัฒนาตนตามหลักไตรสิกขา ประกอบด̂วย          
สีลสิกขา จิตตสิกขา ปfญญาสิกขา ยังส�งผลต�อทรัพยากรมนุษย�ในยุคไทยแลนด� ๔.๐ ของหน�วย
บัญชาการทหารพัฒนาอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑๓๗๔ และสอดคล^องกับงานวิจัยของ ภูษิต 
วิเศษคามินทร� ท่ีพบว�า การปฏิบัติตามหลักฆราวาสธรรม ๔ มีอิทธิพลต�อมีผลต�อประสิทธิผลการนํา
นโยบายการแก̂ปfญหาจราจรไปปฏิบัติของกองบังคับการตํารวจจราจร อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ ๐.๐๑ โดยเรียงลําดับความสําคัญดังนี้คือ ความอดทน (ขันติ) ความจริงใจ (สัจจะ) การเสียสละ 
(จาคะ) และการฝ¦กฝน (ทมะ) โดยมีค�าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจท่ีปรับแล^ว (Adj. R2) เท�ากับ .๓๕๓ 
และปfจจัยด̂านทัศนคติต�อการแก̂ปfญหาจราจรมีอิทธิพลต�อประสิทธิผลการนํานโยบายการแก̂ปfญหา
จราจรไปปฏิบัติของกองบังคับการตํารวจจราจร อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ โดย
เรียงลําดับความสําคัญดังนี้คือ พฤติกรรมการแก̂ปfญหาจราจร และความรู^สึกต�อปfญหาจราจร โดยมี
ค�าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจท่ีปรับแล^ว (Adj. R2) เท�ากับ .๕๑๑๓๗๕   
          ๕.๒.๓ รูปแบบพุทธนวัตกรรมการส่ือสารเพ่ือการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงาน
ตํารวจแห�งชาติ    
 ในการวิจัยนี้มีรูปแบบพุทธนวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของ
สํานักงานตํารวจแห�งชาติคือ มี “การบริหารงานประชาสัมพันธ�” ทําหน^าท่ีเป�นฐานโดยมีองค�ประกอบ
ท่ีสําคัญคือ โครงสร^างองค�กร กลยุทธ�การประชาสัมพันธ� ระบบการประชาสัมพันธ� เจ^าหน^าท่ี ภาวะ
ผู^นํา ทักษะ และค�านิยมร�วม ต̂องอาศัย “พุทธนวัตกรรมการสื่อสาร” ถือเป�นศิลปะของการสื่อสารท่ี
จะเก้ือหนุนให^การประชาสัมพันธ�เชิงรุกเกิดประสิทธิภาพ และเกิด “การประชาสัมพันธ�เชิงรุก” ซ่ึงถือ
เป�นส�วนของผลลัพธ�ท่ีเกิดจากการบริหารงานประชาสัมพันธ� และพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร ถือเป�น
เปuาหมายท่ีจะทําให^องค�กรทํางานด̂านการประชาสัมพันธ�เชิงรุกให^ทันกับยุคสมัยและเข̂าถึง
กลุ�มเปuาหมายได̂อย�างมีประสิทธิภาพ สอดคล^องกับงานวิจัยของ ฐิติทัตน� นิพนธ�พิทยา (ร4อยโท) ท่ี
พบว�า รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ประกอบด̂วย ๑) พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือ
                                           

 ๓๗๔ฐิติทัตน� นิพนธ�พิทยา (ร^อยโท), “รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ในยุคไทยแลนด� ๔.๐ ของ
หน�วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย”, ดุษฎีนิพนธ�ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร�, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๒).   

 ๓๗๕ภูษิต วิเศษคามินทร�, “ประสิทธิผลการนํานโยบายการแก̂ปfญหาจราจรไปปฏิบัติของกองบังคับการ
ตํารวจจราจร”, ดุษฎีนิพนธ�ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร�, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๓). 



 

รองรับการเปลี่ยนแปลง ๒) เตรียมกําลังคนเพ่ือรองรับการสูญเสียจากการเปลี่ยนแปลง ๓) การพัฒนา
กําลังคุณภาพเพ่ือให^เพียงพอสําหรับนําการเปลี่ยนแปลง ๔) การพัฒนาทางก̂าวหน^าในสายอาชีพ ๕) 
พัฒนาความเป�นมืออาชีพในการบริหารทรัพยากรมนุษย�ส�งผลต�อทรัพยากรมนุษย�ในยุคไทยแลนด� 
๔.๐ ของหน�วยบัญชาการทหารพัฒนาอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ นอกจากนั้นกระบวนการ
บริหาร ประกอบด̂วย การวางแผน การจัดองค�การ การบังคับบัญชาสั่งการ การประสานงาน การ
ควบคุม ส�งผลต�อทรัพยากรมนุษย�ในยุคไทยแลนด� ๔.๐ ของหน�วยบัญชาการทหารพัฒนาอย�างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ รวมท้ังตัวแปรการพัฒนาตนตามหลักไตรสิกขา ประกอบด̂วย          
สีลสิกขา จิตตสิกขา ปfญญาสิกขายังส�งผลต�อทรัพยากรมนุษย�ในยุคไทยแลนด� ๔.๐ ของหน�วย
บัญชาการทหารพัฒนาอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑๓๗๖ และสอดคล^องกับงานวิจัยของ 
มนตรี พรมวัน ท่ีพบว�า รูปแบบประสิทธิผลการบริหารจัดการแรงงานต�างด̂าวในจังหวัดเชียงใหม�คือ 
ศักยภาพผู^ประกอบการ และกระบวนการบริหาร สามารถอธิบายความแปรปรวนของการปฏิบัติตาม
หลักอิทธิบาท ๔ ได̂ร^อยละ ๘๕ และยังพบว�าตัวแปรในโมเดลคือ ศักยภาพผู^ประกอบการ 
กระบวนการบริหาร และการปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท ๔ สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการแรงงานต�างด̂าวได̂ร^อยละ ๑๐๐ เม่ือพิจารณาอิทธิพลทางตรง ทางอ̂อม 
พบผลคือ ๑) ศักยภาพผู^ประกอบการมีอิทธิพลทางอ̂อมต�อประสิทธิผลการบริหารจัดการแรงงานต�าง
ด̂าวในจังหวัดเชียงใหม�มีค�าอิทธิพล ๐.๕๑ ๒) กระบวนการบริหาร ประกอบด̂วย การวางแผน การจัด
องค�การ การทําหน^าท่ีเป�นผู^นํา การประเมินผลงาน พบว�ามีอิทธิพลทางตรง ๐.๔๕ และอิทธิพล
ทางอ̂อม ๐.๑๔ เป�นอิทธิพลรวม ๐.๕๙ โดยท่ีมีอิทธิพลต�อประสิทธิผลการบริหารจัดการแรงงานต�าง
ด̂าว อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ ๓) การปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ วิริยะ จิต
ตะ วิมังสา พบว�ามีขนาดอิทธิพลทางตรงส�งผลต�อประสิทธิผลการบริหารจัดการแรงงานต�างด̂าวใน
จังหวัดเชียงใหม� เท�ากับ ๐.๗๐ อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑๓๗๗ 
 
๕.๓ ข4อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยในครั้งนี้สามารถนํามาสรุปเป�นข̂อเสนอแนะได̂ดังต�อไปนี้ 
 ๕.๓.๑ ข4อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
    ๑) สํานักงานตํารวจแห�งชาติมีนโยบายท่ีชัดเจนในการนําเครื่องมือและช�องทาง
การสื่อสาร ออนไลน�และออฟไลน� ท่ีหลากหลายและทันสมัย เพ่ือให^เข̂าถึงประชาชนได̂อย�างใกล^ชิด
และเกิดความศรัทธา น�าเชื่อถือ 

  ๒) สํานักงานตํารวจแห�งชาติมีแนวนโยบายเก่ียวกับหลักการสื่อสารคือ แจ�มแจ^ง 
จูงใจ หาญกล^า ร�าเริง บวกกับหลักสัปปุริสธรรม ๗ เพ่ือให^เข̂าถึงทุกกลุ�มคนในสังคม 

                                           
 ๓๗๖ฐิติทัตน� นิพนธ�พิทยา (ร^อยโท), “รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ในยุคไทยแลนด� ๔.๐ ของ

หน�วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย”, ดุษฎีนิพนธ�ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร�, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๒).   

 ๓๗๗มนตรี พรมวัน, “รูปแบบประสิทธิผลการบริหารจัดการแรงงานต�างด^าวในจังหวัดเชียงใหม�”, ดุษฎี
นิพนธ�ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร�, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๓).   



 

 ๓) รูปแบบพุทธนวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงาน
ตํารวจแห�งชาติท่ีได̂จากการวิจัยนั้น สํานักงานตํารวจแห�งชาติควรนําไปกําหนดเป�นนโยบาย และกล
ยุทธ�เพ่ือให^สอดคล^องกับการสื่อสารสมัยใหม� 

๕.๓.๒ ข4อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ  
  ๑) สํานักงานตํารวจแห�งชาติควรมีการสร^างฐานข̂อมูลท่ีปลอดภัยและนํา
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช^ เช�น แอปพลิเคชั่น มาใช^เพ่ือสร^างความม่ันคง ปลอดภัย เข̂าถึงง�าย อยู�
ภายใต̂จริยธรรมสําหรับผู^ใช^งานและเป�นระบบป�ด 
   ๒) สํานักงานตํารวจแห�งชาติควรวิเคราะห�ถึงจุดเด�น จุดด̂อย อุปสรรค และโอกาส
ขององค�กรเพ่ือหาแนวทางและการวางแผนการดําเนินงานด̂านการประชาสัมพันธ� และการสร^าง 
Content หรือหัวข̂อท่ีเป�นเชิงรุกเพ่ือให^ประชาชนจดจําได̂ง�ายและให^ความร�วมมือ 

  ๓) ผู^ปฏิบัติงานด̂านสื่อสารและการประชาสัมพันธ�ของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 
มีความจําเป�นอย�างยิ่งท่ีควรจะปรับตัว ปรับวิธีคิด เปลี่ยนวิธีทํา เพ่ือให^งานประชาสัมพันธ�เข̂าถึง
กลุ�มเปuาหมายได̂อย�างมีประสิทธิผลมากข้ึน 

 ๔) สํานักงานตํารวจแห�งชาติต̂องมีผู^นําด̂านการประชาสัมพันธ�ท่ีเข̂มแข็งแข็ง มี
การทํางานเป�นทีม มีการประเมิลผลของการประชาสัมพันธ�อยู�เสมอ ส�งเสริมการสร^างเครือข�ายในทุก
มิติ และท่ีสําคัญต̂องมีความรับผิดชอบ มีจริยธรรมและคุณธรรม 
 ๕.๓.๓ ข4อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต�อไป 
   ๑) ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับการรับสื่อและความเชื่อถือ
ของสื่อต�างๆ ท้ังสื่อเอกชนและสื่อในกํากับของรัฐบาลว�าประชาชนรับสื่อแบบไหน และสื่อแบบไหนท่ี
ประชาชนให^ความเชื่อถือ   
   ๒) ควรมีการวิจัยเชิงเปรียบเทียบระหว�างการประชาสัมพันธ�ในสื่อหลักกับการ
ประชาสัมพันธ�ในสื่อออนไลน� ว�ามีทิศทางการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันหรือไม� สื่อไหนท่ีพัฒนาได̂
ดีกว�ากัน สื่อไหนท่ีต^องปรับปรุงเพ่ือให^ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคใหม�  
  ๓) ควรส�งเสริมให^มีการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป�นตัวแปรในการวิจัย
ด̂านการสื่อสารให^มากข้ึน ท้ังหลักการแสดงธรรม ๔ ส. หลักสัปปุริสธรรม ๗ ฯลฯ เพ่ือผลักดัน
หลักธรรมให^ไปสู�การวิจัยในระดับสากล ให^เป�นท่ียอมรับท้ังในฐานะคําสอนทางศาสนาพุทธและเป�น
ตัวชี้วัดคุณธรรมท่ีเป�นสากลด̂วย   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บรรณานุกรม 
 

๑. ภาษาไทย 
 ก. ข4อมูลปฐมภูมิ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปdฎกฉบับภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
 ข. ข4อมูลทุติยภูมิ 
(๑) หนังสือ : 
กัลยา วานิชย�บัญชา. การใช4 SPSS for Windows ในการวิเคราะห�ข4อมูล. พิมพ�ครั้งท่ี ๑๖. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 
กรรณิการ� อัศวดรเดชา.  ส่ือและเครื่องมือในการประชาสัมพันธ�. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ�

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 
กิดานันท� มลิทอง. เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม. กรุงเทพมหานคร : อรุณการพิมพ�, ๒๕๔๕. 
กีรติ ยศยิ่งยง. องค�กรแห�งนวัตกรรม แนวคิด และกระบวนการ. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�แห�ง

จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 
เกศินี จุฑาวิจิตร. การส่ือสารเพ่ือการพัฒนาท4องถ่ิน. นครปฐม : สถาบันราชภัฎนครปฐม, ๒๕๔๒.  
เกษม จันทร�แก̂ว. วิทยาศาสตร�ส่ิงแวดล4อม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�, ๒๕๔๐. 
จินตวีร� คล^ายสังข�. หลักการออกแบบเว็บไซต�ทางการศึกษา : ทฤษฎีสู�การปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร 

: สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, ๒๕๕๔.  
ติน ปรัชญพฤทธิ์. การบริหารการพัฒนา : ความหมาย เนื้อหา แนวทาง และปgญหา. กรุงเทพมหานคร : 

สําหนักพิมพ�แห�งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 
ตุลา มหาพสุธานนท�. หลักการจัดการและการบริหาร. กรุงเทพมหานคร : พ.ศ.พัฒนาจํากัด, ๒๕๔๗.  
ธนกฤต วันต�ะเมล�. หลักการโฆษณา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�, ๒๕๕๔. 
นันทนา นันทวโรภาส. ส่ือสารการเ มือง :  ทฤษฎีและการประยุกต�ใช4 .  พิมพ�ครั้ ง ท่ี  ๒ . 

กรุงเทพมหานคร : แมสมีเดีย, ๒๕๕๘. 
บุญทัน ดอกไธสง. การจัดการองค�การ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�, 

๒๕๓๗.  
ปดิวรัดา ปาลกะวงศ� ณ อยุธยา. การวิจัยนิเทศศาสตร�. กรุงเทพมหานคร : ศูนย�ส�งเสริมวิชาการ, 

๒๕๔๙. 
ปรมะ สตะเวทิน. หลักนิเทศศาสตร�. กรุงเทพมหานคร : รุ�งเรืองสารการพิมพ�, ๒๕๒๗. 
พันธุ�อาจ ชัยรัตน�. บทนําเบ้ืองต4นของการจัดการนวัตกรรม การจัดการนวัตกรรมสําหรับผู4บริหาร. 

กรุงเทพมหานคร : สํานักงานนวัตกรรมแห�งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี, 
๒๕๔๗. 

พระธรรมป�ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร� ฉบับประมวลธรรม. พิมพ�ครั้งท่ี ๙. 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 

 



 

บรรณานุกรม (ต�อ) 
 
พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ. ปยุตโต). พจนานุกรมฉบับประมวลธรรม. พิมพ�ครั้งท่ี ๑๕ กรุงเทพมหานคร : 

จันทร�เพ็ญ, ๒๕๕๐. 
พรทิพย� พิมลสินธุ�. การวิจัยเพ่ือการประชาสัมพันธ�. พิมพ�ครั้งท่ี ๖. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร�, ๒๕๕๑. 
พรศักด์ิ ผ�องแผ^ว. ศาสตร�แห�งการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๙. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิเทศศาสตร�. การข�าวข้ันสูงและการบรรณาธิกร = 

Advance journalism and editing : เอกสารการสอนชุดวิชา หน�วยท่ี ๑-๗. นนทบุรี : 
สํานักพิมพ�มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๘. 

มัลลิกา บุนนาค. สถิติเพ่ือการตัดสินใจ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๗. 
ยุทธ ไกยวรรณ�, การวิเคราะห�สถิติหลายตัวแปรสําหรับงานวิจัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�

จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 
รวิวงศ� ศรีทองรุ�ง. การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการประชาสัมพันธ�. พิมพ�ครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร : คณะ

วิทยาการจัดการสถาบันราชภัฏเพชรบุรี, ๒๕๔๓. 
รักษ� วรกิจโภคาทร. การจัดการนวัตกรรมสําหรับผู4บริหาร. กรุงเทพมหานคร : สํานักงานนวัตกรรม

แห�งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี, ๒๕๔๗. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕. กรุงเทพมหานคร : อักษร

เจริญทัศน� จํากัด, ๒๕๒๕. 
วิมลพรรณ� ต้ังจิตเพ่ิมความดี. การประชาสัมพันธ�ของรัฐและธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร : ฟ�สิกส�เซ็น

เตอร�, ๒๕๔๓. 
วิมลพรรณ อาภาเวท. การศึกษาภาพลักษณ�ของคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนครในทัศนะของนักเรียนมัธยม . กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, ๒๕๕๓. 

วิรัช ลภิรัตนกุล. การประชาสัมพันธ�ฉบับสมบูรณ� (ปรับปรุงเพ่ิมเติมใหม�). พิมพ�ครั้งท่ี ๑๐. 
กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�แห�งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน� และคณะ. องค�การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร, ๒๕๔๕. 
สิน งามประโคน. นวัตกรรมแห�งการเรียนรู4เชิงพุทธ. คณะครุศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐. 
สุภางค� จันทวานิช. การวิเคราะห�ข4อมูลเชิงคุณภาพ. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�จุฬาลงกรณ� 

มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 
สุรพงษ� โสธนะเสถียร. ทฤษฎีการส่ือสาร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�ระเบียงทอง, ๒๕๕๖. 
สมพงษ� เกษมสิน. การบริหาร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�เกษมสุวรรณ, ๒๕๑๕. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี. แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔. กรุงเทพมหานคร : 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ, ๒๕๖๐. 



 

บรรณานุกรม (ต�อ) 
 
สํานักงานนวัตกรรมแห�งชาติ. สุดยอดนวัตกรรมไทย. กรุงเทพมหานคร : สํานักงานนวัตกรรม

แห�งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี, ๒๕๔๘. 
__________. นวัตกรรมแห�งประเทศไทย Innovate Thailand. กรุงเทพมหานคร : สํานักงาน

นวัตกรรมแห�งชาติ, ๒๕๔๙. 
(๒) ดุษฎีนิพนธ�/วิทยานิพนธ�/สารนิพนธ� : 
ชนะพงษ� กล^ากสิกิจ. “ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู�บ̂านและชุมชนเมืองในจังหวัดกาแพง

เพชร”. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร�. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๒.    

ฐิติทัตน� นิพนธ�พิทยา (ร^อยโท). “รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ในยุคไทยแลนด� ๔.๐ ของหน�วย
บัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย”. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร�. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๖๒.   

ธนวัฒน� สุภวัฒนา. “การวิเคราะห�เนื้อหา บทบาท หน^าท่ี และจริยธรรมของหนังสือพิมพ�ในการ
นําเสนอข�าว : กรณีศึกษาบริษัท ไร�ส^ม จํากัด”. สาขาส่ือสารมวลชน. มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, ๒๕๕๘. 

ธงชัย คล^ายแสง. “การพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาโดยการบูรณาการหลักพุทธธรรมของจังหวัด
บุรีรัมย�”. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร�. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๒.  

พัชราภรณ� ครุฑเมือง. “การดํารงอยู�ของหนังสือพิมพ�ท̂องถ่ิน เอกราช ท�ามกลางกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม”. สาขาวิชาวารสารสนเทศ. จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

เพ็ญพงศ� สุขโชคศิริชัยพร. “การรับรู^เก่ียวกับประเทศชั้นนําของโลกและแนวทางในการคัดเลือกข�าว
ต�างประเทศในหนังสือพิมพ� และหนังสือพิมพ�ออนไลน�ไทย”. สาขาวิชาวารสารสนเทศ. 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๗.  

ภูวสิษฎ� สุกใส. “บทบาทของหนังสือพิมพ�ภาคใต̂โฟกัสในการมีส�วนร�วมทางการเมืองท̂องถ่ิน อําเภอ
หาดใหญ� จังหวัดสงขลา”. สาขาวิชาผู4นําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง. มหาวิทยาลัย
รังสิต, ๒๕๕๙.  

ภูษิต วิเศษคามินทร�. “ประสิทธิผลการนํานโยบายการแก̂ปfญหาจราจรไปปฏิบัติของกองบังคับการ
ตํารวจจราจร”. ดุษฎีนิพนธ�ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร�. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๓.  

เมธี คชาไพร. “การพัฒนาคอมพิวเตอร�มัลติมีเดียประชาสัมพันธ�งานบริการสื่อโสตทัศน� สํานักสื่อและ
เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”. กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา). 
กรุงเทพมหานคร : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๘.  

 
 



 

บรรณานุกรม (ต�อ) 
 
มนตรี พรมวัน. “รูปแบบประสิทธิผลการบริหารจัดการแรงงานต�างด̂าวในจังหวัดเชียงใหม�”. ดุษฎี

นิพนธ�ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร�. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๓. 

ฤาเดช เกิดวิชัย และชุติกาญจน� ศรีวิบูลย�. “รายงานผลการประเมิน ความนิยมในการรับชม
สถานีโทรทัศน�ดาวเทียม สํานักงานตํารวจแห�งชาติ”. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๖๒.  

วัชรพล ศรีปfกษา. “เขตอํานาจสอบสวน: ศึกษากรณีความผิดฐานหม่ินประมาทโดยการให^สัมภาษณ�
ทางหนังสือพิมพ�”. สาขาวิชานิติศาสตร�. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย�, ๒๕๕๘. 

วชิราภรณ� พรหมชินวงศ�. “ความรู^ และความคิดเห็นเก่ียวกับสิทธิการรับรู^ข̂อมูลตามพระราชบัญญัติ
ข̂อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของนักข�าวหนังสือพิมพ�”. สาขาวิชาวารสาร
สนเทศ. จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๙. 

อัษ แสนภักดี. “รูปแบบของปfจจัยด̂านการบริหารท่ีส�งผลต�อประสิทธิผลของกีฬาเพ่ือความเป�นเลิศใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ”. ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ� ระดับบัณฑิตศึกษา. คณะ
วิทยาศาสตร�การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๘. 

(๓) บทความ : 
กรุณา ภู�มะลิ และคณะ. “ปfจจัยการบริหารท่ีส�งผลต�อประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็กในภาค

ตะวันออก”. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรม
ราชูปถัมภ�. ป�ท่ี ๘ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗) : ๑๕๘-๑๕๙. 

ชลธิชา ซุยจินา. “กลยุทธ�การประชาสัมพันธ�เพ่ือการสร^างภาพลักษณ�แก�องค�กรกรณีศึกษาโครงการ
โรงเรียนในฝfนของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)”. สหศาสตร�ศรีปทุม ชลบุรี. ป�ท่ี ๑ ฉบับ
ท่ี ๑ (มิถุนายน-กันยายน ๒๕๕๓) : ๑๑๖.  

ดิลก บุญอ่ิม. “ฆราวาสธรรม ๔: สูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามวิถีพุทธ”. วารสารวิทยาลัยสงฆ�
นครลําปาง. ป�ท่ี ๗ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑) : ๓๓๘. 

ณรงศักด์ิ ศรีทานันท�. “แนวทางการกํากับสื่อใหม�ในยุคการหลอมรวมเทคโนโลยี”. วารสารนัก
บริหาร. ป�ท่ี ๓๑ ฉบับท่ี ๔ (ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๕๔) : ๑๒๖-๑๓๔. 

ทรงวิทย� เจริญกิจธนลาภ. “ความสามารถในการประชาสัมพันธ�ของบุคลากรด̂านประชาสัมพันธ�ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล”. สุทธิปริทัศน�. ป�ท่ี ๓๐ ฉบับท่ี ๙๓ (มกราคม-มีนาคม 
๒๕๕๙) : ๑๖๑. 

ธณัฐพล ชะอุ�ม. “การบริหารจัดการท่ีมีผลต�อประสิทธิผลของเทศบาลตําบลในเขตภาคกลางของ
ประเทศไทย”. วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม�. ป�ท่ี ๘ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มิถุนายน 
๒๕๕๘) : ๑๓๗. 

ปณัชญา ลีลายุทธ และ รังษี สุทนต�. “นวัตกรรมการสื่อสารธรรมะผ�านแอปพลิเคชันพระโพธิญาณเถร 
(ชา สุภทฺโท)”. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน�. ป�ท่ี ๑๖ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม 
๒๕๖๓) : ๑๑๓. 



 

บรรณานุกรม (ต�อ) 
 
ป�ยณัฐ ไชยกุล. “ความสัมพันธ�ระหว�างการประชาสัมพันธ�เชิงรุกกับภาพลักษณ�องค�กรของธุรกิจ

โรงแรมในประเทศไทย”. วารสารมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม. ป�ท่ี ๓๗ ฉบับท่ี ๕ (กันยายน-ตุลาคม ๒๕๖๑) : ๘๕.  

ปลื้มใจ ไพจิตร และชาญวิทย� ทองโชติ. “กระบวนการบริหารท่ีส�งผลต�อประสิทธิผลวิสาหกิจชุมชน 
กลุ�มแปรรูปและผลิตอาหาร จังหวัดสุราษฎร�ธานี”. วารสารวิทยาการจัดการ. ป�ท่ี ๔ 
ฉบับท่ี ๒ (๒๕๖๐) : ๑๗๕-๑๗๖. 

พระปรียะพงษ� คุณปfญญา. “การสอนฆราวาสธรรมเพ่ือการอบรมบ�มนิสัย: การศึกษาเชิงวิเคราะห�     
วิจักษ� และวิธาน”. การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งท่ี ๙. ป�ท่ี ๑, ฉบับท่ี ๙ (๒๕๖๑) : ๙๘๒. 

พระมหายศวิภรณ� เปมสีโล (ต้ังคํา) และคณะ. “การบูรณาการหลักฆราวาสธรรมกับการปฏิบัติตน
ของครอบครัวไทย ยุคไทยแลนด� ๔.๐”. วารสารสังคมศาสตร�และมานุษยวิทยาเชิง
พุทธ. ป�ท่ี ๓ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑) : ๔๔-๔๕. 

พระมหาเสกสรรค� สุขกาโม, พระมหาสุนันท� สุนนฺโท และพระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร. “นวัตกรรมการ
เผยแผ�พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ�จังหวัดอุดรธานี”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน� 
มจร. ป�ท่ี ๘ ฉบับท่ี ๔ (กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๓) : ๑๔๑๘. 

พระมหาสมบูรณ� กลฺยาณกิตฺติ (แดงบํารุง). “การนําหลักฆราวาสธรรมไปใช^ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร องค�การบริหารส�วนตําบลเหนือเมือง อําเภอเมือง จังหวัดร^อยเอ็ด”. วารสาร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร4อยเอ็ด. ป�ท่ี ๔ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม-
ธันวาคม ๒๕๕๘) : ๑๕๖-๑๕๗. 

พีระพงษ� กลิ่นลออ. “รูปแบบนวัตกรรมการสื่อสารแนวพุทธ เพ่ือการพัฒนาเกษตรกรสู�เศรษฐกิจ
พอเพียง”. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร�และการส่ือสาร. ป�ท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๒ 
(เมษายน-กันยายน ๒๕๕๘) : ๒๒. 

ภูริพัฒน� แก̂วตาธนวัฒนา. “นวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัลเก่ียวกับกฎหมายสื่อสารมวลชนเพ่ือส�งเสริม
การพัฒนาสังคมไทย”. วารสารสหวิทยาการวิจัย : ฉบับบัณฑิตศึกษา. ป�ท่ี ๗ ฉบับท่ี ๑ 
(มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๑๒๑.  

เยาวลักษณ� ภูศรีเกษม. “กระบวนการประชาสัมพันธ�ละครโทรทัศน�”. วารสารการประชาสัมพันธ�
และการโฆษณา. ป�ท่ี ๕ ฉบับท่ี ๒ (๒๕๕๕) : ๒๓. 

วรวุฒิ ภักดีบุรุษ. “นวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือการจัดการแบรนด�องค�กรของธนาคารพาณิชย�ไทย: 
กรณีศึกษาธนาคารไทยพาณิชย� จํากัด (มหาชน)”. วารสารนักบริหาร Executive 
Journal. ป�ท่ี ๓๗ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๐) : ๓๘. 

วราพร ดําจับ. “การสื่อสารในยุคดิจิทัล”. สหศาสตร�ศรีปทุม ชลบุรี. ป�ท่ี ๓ ฉบับท่ี ๑ (กุมภาพันธ�–
พฤษภาคม ๒๕๖๐) : ๔๘. 

 
 



 

บรรณานุกรม (ต�อ) 
 
ศิริวรรณ จุลทับ. “กลยุทธ�การประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสถาบันอุดมศึกษาเขตภูมิศาสตร�ภาคใต̂”. 

วารสารราชภัฏสุราษฎร�ธานี. ป�ท่ี ๒ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๕๘) : ๑๗๕-
๑๗๖. 

เศรษฐสิทธิ์ ประเสริฐสุท และศิรภัสสรศ� วงศ�ทองดี. “ปfจจัยท่ีมีความสัมพันธ�กับผลการปฏิบัติงานตาม
หลักฆราวาสธรรม ๔ ของข̂าราชการตํารวจ สถานี ตํารวจนครบาลโชคชัย” . 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต. ป�ท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๒ (พฤศจิกายน ๒๕๕๘–
เมษายน ๒๕๕๙) : ๕๑. 

สุภาพ สิทธิพานิช. “แนวทางการประยุกต�ใช^หลักฆราวาสธรรมในการทํางานของบุคลากร สํานัก
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม�”. วารสารพุทธศาสตร�ศึกษา. ป�ท่ี ๘ 
ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐) : ๔๔. 

สมนึก เอ้ือจิระพงษ�พันธ� .  “นวัตกรรม: ความหมาย ประเภท และความสําคัญต�อการเป�น
ผู^ประกอบการ”. วารสารบริหารธุรกิจ. ป�ท่ี ๓๓ ฉบับท่ี ๑๒๘ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๓) 
: ๕๐. 

(๔) เอกสารท่ีไม�ได4ตีพิมพ�เผแพร�และเอกสารอ่ืนๆ :  
กองยุทธศาสตร� สํานักงานยุทธศาสตร�ตํารวจ สํานักงานตํารวจแห�งชาติ. ยุทธศาสตร�สํานักงานตํารวจ

แห�งชาติ ๒๐ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๘๐). เอกสารเผยแพร�. (มปท.). 
ธีรพันธ� โล�ห�ทองคํา. การประชาสัมพันธ�เชิงการตลาด คอลัมน�คล่ืนความคิด. มติชน, ๒๕๔๙. 
บุณยนุช ธรรมสะอาด. คู�มือปฏิบัติงานประชาสัมพันธ� เรื่องหลักการประชาสัมพันธ�. เอกสารเผยแพร� 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, (มปท). 

พรพิทักษ� แม̂นศิริ, อ̂างถึงใจอห�นนพดล วศินสุนทร. การบูรณาการประชาสัมพันธ� ๔.๐. เอกสาร
ประกอบการบรรยาย. กรุงเทพมหานคร : กรมประชาสัมพันธ�, มปท.   

รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐, ราชกิจจานุเบกษา, เล�ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๔๐ ก, 
(๖ เมษายน ๒๕๖๐).  

วิภาณี แม̂นอินทร�, ป�ยะฉัตร วงศ�ยอด และเรวดี ไวยวาสนา. การบริหารงานประชาสัมพันธ�และการ
สื่อสารองค�กร. เอกสารประกอบการสอน. สาขาวิชาการประชาสัมพันธ� คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๖๑. 

สํานักประชาสัมพันธ�. การประชาสัมพันธ�เชิงรุกเพ่ือการประชาสัมพันธ�องค�กร. เอกสารเผยแพร�, 
๒๕๖๐. 

(๕) ส่ืออิเล็กทรอนิกส� : 
กองทะเบียน สํานักงานตํารวจแห�งชาติ. เก่ียวกับกองทะเบียน. [ออนไลน�]. แหล�งข̂อมูล : http:// 

www.personnelpolice.com/ [๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓]. 
 
 



 

บรรณานุกรม (ต�อ) 
 
จอห�นนพดล วศินสุนทร. เทคนิคการประชาสัมพันธ�เชิงรุก และการประชาสัมพันธ�ในภาวะวิกฤต. 

[ออนไลน�]. แหล�งข̂อมูล : http://johnnopadon.blogspot.com/2015/10/blog-
post_18.html [๒ มกราคม ๒๕๖๓]. 

ธนภณ สมหวัง. พุทธศาสนากับการพัฒนาไทยแลนด� ๔.๐. สํานักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยศรี
ปทุม. [ออนไลน�], แหล�งข̂อมูล : https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/
๖๔๑๒๕๙ [๓ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓]. 

ธีระพงษ� โสดาศร. การประชาสัมพันธ�เชิงรุก (Pro-active PR). [ออนไลน�]. แหล�งข̂อมูล : 
https://www.stou.ac.th/offices/rdec/chan/main/Doc/Km/2556/Reference/ST
OU- CB7.2-4(1).pdf [๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓]. 

นพดล วศินสุนทร. เทคนิคการประชาสัมพันธ�เชิงรุก และการประชาสัมพันธ�ในภาวะวิกฤต. 
[ออนไลน�]. แหล�งข̂อมูล : http://johnnopadon.blogspot.com/2015/10/blogpost 
_18.html [๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓]. 

พจน� ใจชาญสุขกิจ. การประชาสัมพันธ�ในภาวะวิกฤติ และกรณีศึกษา. เอกสารสรุปการบรรยาย
ให^กับข̂าราชการตํารวจผู^ปฏิบัติงานงานโฆษกและงานประชาสัมพันธ�ของตํารวจภูธรภาค 
๕ และภาค ๖. ณ ห^องสัมมนา โรงแรมอโมรา จ.เชียงใหม�. [ออนไลน�]. แหล�งข̂อมูล : 
http://drphot.com/thinkabout/archives/1319 [๒ มกราคม ๒๕๖๓]. 

__________. การปฏิบัติงาน IO: INFORMATION OPERATIONS ท�ามกลางการเปล่ียนแปลง
ทางการส่ือสารและสถานการณ�วิกฤต. การบรรยายพิเศษ ในงานสัมมนาผู^บริหาร
สํานักงานตํารวจแห�งชาติ. [ออนไลน�]. แหล�งข̂อมูล : http://drphot.com/ 
thinkabout/archives/984 [๒ มกราคม ๒๕๖๓]. 

สํานักงานสถิติแห�งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. ผลการสํารวจการมีการใช4
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร พ.ศ. ๒๕๕๙. [ออนไลน�]. แหล�งข̂อมูล : 
https://www.service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/theme_5-l--3.html 
[๓ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓]. 

(๖) สัมภาษณ�/สนทนากลุ�ม 
สัมภาษณ� พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร., รองคณบดีคณะสังคมศาสตร� ฝ�ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 พระปลัดระพิน พุทธิสาโร, ผศ.ดร., อาจารย�ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
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มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ดร., อาจารย�ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 พล.ต.ต. ญาณพงศ� โสมาภา, ผู^บังคับการกองสารนิเทศ สํานักงานตํารวจแห�งชาติ 
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 พล.ต.ต. จิรสันต� แก̂วแสงเอก, รอง ผบช.น. (โฆษก บช.น.) สํานักงานตํารวจแห�งชาติ 
 พล.ต.ท. ชวลิต แสวงพืชน�, ผู^บัญชาการสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

สํานักงานตํารวจแห�งชาติ 
 พล.ต.ต. ศิริพงษ� ติมุลา, รองผู^บัญชาการสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

สํานักงานตํารวจแห�งชาติ 
 พล.ต.ต. ดํารงศักด์ิ จิตรประภัทร�, ผู^บังคับการ สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร สํานักงานตํารวจแห�งชาติ 
 พล.ต.ต. อาคม ไตรพยัคฆ�, ผู^บังคับการ สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

สํานักงานตํารวจแห�งชาติ 
 พ.ต.อ.หญิง ดร. ดวงสมร โสภนธาดา, ผกก.กวท.สส สํานักงานตํารวจแห�งชาติ 
 นายอรุณ ภาวิไล, ผู^อํานวยการฝ�ายการลิต บริษัท ยูซีไอ มีเดีย จํากัด 
 นางศุภรัตน� นาคบุญนํา, ผู^ผลิตรายการ พิธีกร รายการข�าวการเมือง 
 นายทัตต�ดนัย นวมะชิติ, ผู^จัดการท่ัวไป บริษัท ยูซีไอ มีเดีย จํากัด 
สนทนากลุ�ม รองศาสตราจารย� ดร.สุรพล สุยะพรหม, รองอธิการบดี และผู^อํานวยการหลักสูตร

บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 รองศาสตราจารย� ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง, รองคณบดีฝ�ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร� 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ศาสตราจารย� ดร.บุญทัน ดอกไธสง, อาจารย�ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ผู^ช�วยศาสตราจารย� ดร.รัฐพล เย็นใจมา, หัวหน^าภาควิชารัฐศาสตร� คณะสังคมศาสตร� 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ผู^ช�วยศาสตราจารย� ดร.สุริยา รักษาเมือง, อาจารย�ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 อาจารย� ดร.สมบัติ นามบุรี, อาจารย�ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย 
 พล.ต.ต. หญิงวนิดา หาญบุญเศรษฐ, ผู^บังคับการประจํากองบัญชาการตํารวจปราบปราม

ยาเสพติด 
 พ.ต.อ. สมพล ใจดี, หัวหน^าสํานักงาน รองผู^บัญชาการ สํานักงานตํารวจแห�งชาติ 
 พ.ต.อ. ศาสตรา อ�อนรัศมี, ผู^กํากับการ สถานีตํารวจนครบาลบางกอกน^อย 
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รายช่ือผู4เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจัย 
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 ๔) ผศ.ดร. สุริยา รักษาเมือง, อาจารย�ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร� 
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 ๕) ดร.สมบัติ นามบุรี ,  อาจารย�ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร� 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยและแบบสัมภาษณ� 

 

 

 
 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เร่ือง พุทธนวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงาน 

ตํารวจแห�งชาติ 
 คําช้ีแจง  

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาพุทธนวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ�เชิง
รุกของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ ซ่ึงการศึกษาครั้งนี้จะเป�นประโยชน�ในด̂านการนําไปประยุกต�เพ่ือ
แก̂ปfญหาการสื่อสารการประชาสัมพันธ�ต�อไป รวมท้ังจะเป�นพ้ืนฐานสําหรับการศึกษาวิจัยเชิงลึก 
คําตอบของท�านจะถือเป�นความลับ และไม�มีผลกระทบต�อท�านแต�ประการใด ดังนั้นใคร�ขอความกรุณา
ตอบแบบสอบถาม ให^ตรงกับความเป�นจริงของท�านให^มากท่ีสุดและครบทุกข̂อ ผู^วิจัยขอขอบคุณท�าน
ท่ีกรุณาให^ความร�วมมือในการตอบแบบสอบถาม เพ่ือเป�นข̂อมูลในการวิจัยมา ณ โอกาสนี้ด^วย 

 
แบบสอบถามนี้เป�นคําถามเก่ียวกับพุทธนวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ�เชิงรุก

ของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ โดยแบ�งออกเป�น ๕ ตอน ดังนี้      
ตอนท่ี ๑ เป�นคําถามเก่ียวกับปfจจัยส�วนบุคคล    
ตอนท่ี ๒ เป�นคําถามเก่ียวกับพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร 

 ตอนท่ี ๓ เป�นคําถามเก่ียวกับการบริหารงานประชาสัมพันธ� 
  ตอนท่ี ๔ เป�นคําถามเก่ียวกับการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ  
 ตอนท่ี ๕ ข̂อเสนอแนะ  
 
 
 
 

นางปนัดดา รักษาแก̂ว 
นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� คณะสังคมศาสตร� 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 



 

ตอนท่ี ๑ คําถามเก่ียวกับปgจจัยส�วนบุคคลของผู4ตอบแบบสอบถาม   
คําช้ีแจง กรุณาใส�เครื่องหมาย � ลงในช�อง (   ) ท่ีตรงกับความเป�นจริงของท�านมากท่ีสุด 
 

๑. เพศ 
   (    ) ชาย    (    ) หญิง 
๒. อายุ 

(    ) ๒๐ – ๓๐ ป�   (    ) ๓๑ – ๔๐ ป�   
 (    ) ๔๑ – ๕๐ ป�   (    ) ๕๑ – ๖๐ ป�  
๓. สถานภาพสมรส 
  (    ) โสด    (    ) สมรส 
  (    ) หย�าร^าง / หม̂าย   (    ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………….. 
๔. ระดับการศึกษา 
  (    ) ตํ่ากว�าปริญญาตรี   (    ) ปริญญาตรี 

(    ) ปริญญาโท    (    ) ปริญญาเอก 
๕. ชั้นยศ 

(    ) ชั้นประทวน   (    ) ชั้นสัญญาบัตร 
๖. รายได̂ต�อเดือน 

(    ) ตํ่ากว�า ๑๐,๐๐๐ บาท   (    ) ๑๐,๐๐๐–๒๐,๐๐๐ บาท    
(    ) ๒๐,๐๐๑–๓๐,๐๐๐ บาท  (    ) ๓๐,๐๐๑–๔๐,๐๐๐ บาท     
(    ) ๔๐,๐๐๑ บาท ข้ึนไป 

  
ตอนท่ี ๒ เปfนคําถามเก่ียวกับพุทธนวัตกรรมการส่ือสาร 
คําช้ีแจง โปรดอ�านข̂อความต�อไปนี้โดยละเอียด แล^วทําเครื่องหมาย �ลงในช�องท่ีตรงความคิดเห็น
หรือความรู^สึกของท�านซ่ึงเป�นจริงมากท่ีสุดเพียงข̂อเดียว   

ข4อ พุทธนวัตกรรมการส่ือสาร 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น4อย 
 

(๒) 

น4อย
ท่ีสุด 
(๑) 

 ๑. การบริหารจัดการข4อมูลอย�างชัดเจน  
แจ�มแจ4ง (สันทัสสนา) 

     

๑ สํานักงานตํารวจแห�งชาติมีการต้ัง
คณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือกประเด็น
ข�าวอย�างละเอียดก�อนนําเสนอสู�ประชาชน 

     

๒ สํานักงานตํารวจแห�งชาติมีหลักฐานเชิง
ประจักษ�สามารถชี้แจงและอธิบายให^ประชาชน
เข̂าใจได̂อย�างแจ�มแจ^ง  

     



 

ข4อ พุทธนวัตกรรมการส่ือสาร 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น4อย 
 

(๒) 

น4อย
ท่ีสุด 
(๑) 

๓ สํานักงานตํารวจแห�งชาติมีการกําหนดตัวบุคคล
ท่ีจะให^ข̂อมูลกับสื่อมวลชนในแต�ละครั้งอย�าง
ชัดเจน 

     

 ๒. การเผยแพร�ข4อมูลอย�างจูงใจให4เห็นจริง
เพ่ือสร4างการรับรู4 (สมาทปนา) 

     

๔ เจ^าหน^าท่ีมีการเผยแพร�ข̂อมูลข�าวสารของ
สํานักงานตํารวจแห�งชาติผ�านสื่อหลักและสื่อ
ออนไลน� 

     

๕ เจ^าหน^าท่ีของสํานักงานตํารวจแห�งชาติมีการใช^
วาจาท่ีสุภาพ ประชาชนเกิดความประทับใจและ
ยอมรับในข̂อมูลเหล�านั้น 

     

๖ เจ^าหน^าท่ีของสํานักงานตํารวจแห�งชาติมีการ
เผยแพร�ข̂อมูลข�าวสารผ�านกิจกรรมท่ีเป�น
โครงการ หรือการจัดนิทรรศการ 

     

 ๓. มีความแกล4วกล4า กําลังใจในการสร4าง
เครือข�ายความร�วมมือ (สมุตเตชนา) 

     

๗ เจ^าหน^าท่ีของสํานักงานตํารวจแห�งชาติมีการ
ประสานสัมพันธ�ผ�านการสัมมนาเพ่ือสร^าง
เครือข�ายมวลชนประจําภูมิภาค  

     

๘ เจ^าหน^าท่ีของสํานักงานตํารวจแห�งชาติมีการ
สร^างเครือข�ายความร�วมมือด̂านการสื่อสารกับ
หน�วยงานต�างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 

     

๙ เจ^าหน^าท่ีของสํานักงานตํารวจแห�งชาติมีความ
แกล^วกล^า เสียสละ และพยายามทํางานด̂าน
การสื่อสารอย�างต�อเนื่อง  

 

     

 ๔. การรับรู4 เข4าใจและเห็นคณุประโยชน�
เก่ียวกับการส่ือสาร (สัมปหังสนา) 

     

๑๐ เจ^าหน^าท่ีสร^างการรับรู^ และความเข̂าใจอันดี
เก่ียวกับสํานักงานตํารวจแห�งชาติแก�ประชาชน 

     

๑๑ เจ^าหน^าท่ีมีกระบวนการติดตามการทํางานด̂าน
การสื่อสารของสํานักงานตํารวจแห�งชาติอย�าง
ต�อเนื่อง 

     



 

ข4อ พุทธนวัตกรรมการส่ือสาร 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น4อย 
 

(๒) 

น4อย
ท่ีสุด 
(๑) 

๑๒ เจ^าหน^าท่ีของสํานักงานตํารวจแห�งชาติมีการนํา
ผลการประเมินมาปรับปรุงเพ่ือให^เกิดการ
พัฒนาการสื่อสารท่ีทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 

     

 
 
ตอนท่ี ๓ เปfนคําถามเก่ียวกับการบริหารงานประชาสัมพันธ� 
คําช้ีแจง โปรดอ�านข̂อความต�อไปนี้โดยละเอียด แล^วทําเครื่องหมาย �ลงในช�องท่ีตรงความคิดเห็น
หรือความรู^สึกของท�านซ่ึงเป�นจริงมากท่ีสุดเพียงข̂อเดียว  

ข4อ การบริหารงานประชาสัมพันธ� 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น4อย 
 

(๒) 

น4อย
ท่ีสุด 
(๑) 

 ๑. โครงสร4างองค�กร       
๑  หน�วยงานด̂านการประชาสัมพันธ�ของสํานักงาน

ตํารวจแห�งชาติมีโครงสร^างท่ีเรียบง�ายไม�
สลับซับซ̂อน 

     

๒  ทีมงานด̂านการประชาสัมพันธ�ของสํานักงาน
ตํารวจแห�งชาติทํางานร�วมกันอย�างลงตัว มี
การบูรณาการกันอย�างต�อเนื่อง 

     

๓ ทีมงานด̂านการประชาสัมพันธ�ของสํานักงาน
ตํารวจแห�งชาติมีขนาดกําลังคนท่ีน^อยแต�เต็มไป
ด̂วยทักษะและมีคุณภาพ  

     

 ๒. กลยุทธ�การประชาสัมพันธ�      
๔ ทีมงานด̂านการประชาสัมพันธ�ของสํานักงาน

ตํารวจแห�งชาติมีการกําหนดทิศทาง ตลอดจน
วิธีการทํางานขององค�กรด̂านการประชาสัมพันธ� 

     

๕ ทีมงานด̂านการประชาสัมพันธ�ของสํานักงาน
ตํารวจแห�งชาติมีค�านิยมร�วมกันท่ีชัดเจน 

     

๖ ทีมงานด̂านการประชาสัมพันธ�ของสํานักงาน
ตํารวจแห�งชาติเอาใจใส�ประชาชน มีการสร^าง
ความสัมพันธ�ท่ีดีกับประชาชนอย�างต�อเนื่อง  

     



 

ข4อ การบริหารงานประชาสัมพันธ� 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น4อย 
 

(๒) 

น4อย
ท่ีสุด 
(๑) 

 ๓. เจ4าหน4าท่ี       
๗ สํานักงานตํารวจแห�งชาติมีการวิเคราะห�ความ

พร^อมด̂านกําลังคนอยู�เสมอเพ่ือให^สมดุลกับ
ภาระงานด̂านการประชาสัมพันธ� 

     

๘ สํานักงานตํารวจแห�งชาติมุ�งเน^นการเพ่ิม
ผลผลิตโดยให^เจ^าหน^าท่ีหนึ่งคนสามารถทํางาน
ได̂หลายอย�าง  

     

๙ สํานักงานตํารวจแห�งชาติเป�ดโอกาสให^อิสระใน
การทํางานอย�างเต็มท่ีเพ่ือให^เกิดความคิดริเริ่ม
สร^างสรรค�ในงานประชาสัมพันธ�  

     

 ๔. ลีลาผู4นํา       
๑๐ หัวหน^าหน�วยงานด̂านการประชาสัมพันธ�ของ 

สํานักงานตํารวจแห�งชาติมีวิสัยทัศน� และมี
ความสามารถในการสื่อสาร 

     

๑๑ สํานักงานตํารวจแห�งชาติมีการกระจายอํานาจ
การตัดสินใจสู�เจ^าหน^าท่ีในระดับรองลงมาได̂ 

     

๑๒ สํานักงานตํารวจแห�งชาติมีการเปลี่ยนแปลง
องค�กรให^เหมาะสมกับสถานการณ�บ̂านเมืองอยู�
เสมอ 

     

 ๕. ระบบการประชาสัมพันธ�      
๑๓ สํานักงานตํารวจแห�งชาติสามารถทํางานด̂าน

ประชาสัมพันธ�ได̂อย�างเต็มประสิทธิภาพ ลด
ค�าใช^จ�ายด̂วย 

     

๑๔ สํานักงานตํารวจแห�งชาติสามารถสร^างความพึง
พอใจให^กับประชาชนได̂ 

     

๑๕ สํานักงานตํารวจแห�งชาติมีการสร^างความ
แตกต�างและนวัตกรรมการสื่อสารให^เกิดข้ึนใน
องค�กรด̂วย 

     

 ๖. ทักษะ       
๑๖ เจ^าหน^าท่ีของสํานักงานตํารวจแห�งชาติมีความ

รอบรู^ สามารถนําไปประยุกต�ในการทํางานให^
ประสบความสําเร็จได̂ในมาตรฐานระดับสูง 

     



 

ข4อ การบริหารงานประชาสัมพันธ� 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น4อย 
 

(๒) 

น4อย
ท่ีสุด 
(๑) 

๑๗ เจ^าหน^าท่ีของสํานักงานตํารวจแห�งชาติมีความ
รัก ศรัทธาในงานประชาสัมพันธ�อย�างเต็มเป�¤ยม  

     

๑๘ เจ^าหน^าท่ีของสํานักงานตํารวจแห�งชาติมี
ทัศนคติท่ีดีต�องานประชาสัมพันธ� มีความรักใน
งานและทํางานด̂วยความสุข 

     

 ๗. ค�านิยมร�วม       
๑๙ หน�วยงานต�างๆ ภายในสํานักงานตํารวจ

แห�งชาติมีความคิด ความเชื่อท่ีสอดคล^องกัน 
ผนึกกําลังในการปฏิบัติงานเพ่ือสร^างผลผลิต
ขององค�กร 

     

๒๐ สํานักงานตํารวจแห�งชาติมีความสามารถในการ
แข�งขัน มุ�งสู�ความเป�นเลิศด̂านการ
ประชาสัมพันธ� 

      

๒๑ สํานักงานตํารวจแห�งชาติเน^นรับผิดชอบต�อ
สังคมเป�นหลักและผลการปฏิบัติงานอย�างเท่ียง
ธรรม 

     

 
 
ตอนท่ี ๔ เปfนคําถามเก่ียวกับการประชาสัมพันธ�เชิงรุก 
คําช้ีแจง โปรดอ�านข̂อความต�อไปนี้โดยละเอียด แล^วทําเครื่องหมาย �ลงในช�องท่ีตรงความคิดเห็น
หรือความรู^สึกของท�านซ่ึงเป�นจริงมากท่ีสุดเพียงข̂อเดียว  

ข4อ การประชาสัมพันธ�เชิงรุก 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น4อย 
 

(๒) 

น4อย
ท่ีสุด 
(๑) 

 ๑. การสร4างความแตกต�างในองค�กร       
๑ สํานักงานตํารวจแห�งชาติมีการนําเสนอข̂อมูลใน

ทางบวกท่ีเป�นจุดแข็งหรือข̂อได̂เปรียบขององค�กร
ต�อประชาชน 

     

๒ สํานักงานตํารวจแห�งชาติมีการสร^างกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ�ท่ีมีเอกลักษณ�และโดดเด�นจนเป�นท่ี
จดจํา 

     



 

ข4อ การประชาสัมพันธ�เชิงรุก 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น4อย 
 

(๒) 

น4อย
ท่ีสุด 
(๑) 

๓ สํานักงานตํารวจแห�งชาติมีการให^ข̂อมูลเพ่ือสร^าง
ความเข̂าใจอันดีต�อผู^มีส�วนได̂ส�วนเสีย 

     

 ๒. การผสมผสานแนวคิดการส่ือสาร      
๔ สํานักงานตํารวจแห�งชาติมีการผสมผสานแนวคิด

การสื่อสารการตลาดเพ่ือส�งเสริมการประชาสัมพันธ�
แบบ Promotions Mix 

     

๕ สํานักงานตํารวจแห�งชาติมีการผสมผสานแนวคิด
การสื่อสารการตลาดเพ่ือส�งเสริมการ
ประชาสัมพันธ�แบบ Marketing Mix 

     

๖ สํานักงานตํารวจแห�งชาติมีการบูรณาการสื่อให^
เสนอข̂อมูลข�าวสารไปในทิศทางเดียวกันได̂อย�างมี
ประสิทธิภาพ 

     

 ๓. การประชาสัมพันธ�ท่ีสะท4อนความเปfนจริง      
๗ มีการประชาสัมพันธ�กิจกรรมของสํานักงานตํารวจ

แห�งชาติตามความเป�นจริง ไม�ได̂เพิกเฉยต�อ
ประชาชน 

     

๘ สํานักงานตํารวจแห�งชาติมีการเผยแพร�ข̂อมูลให^
ประชาชนทราบอย�างตรงไปตรงมา 

     

๙ สํานักงานตํารวจแห�งชาติมีการลงทุนเก่ียวกับการ
ดําเนินงานด̂านการประชาสัมพันธ�อย�างต�อเนื่อง  

      

 ๔. การทําตลาดเพ่ือสังคม      
๑๐ มีการให^ข̂อมูลข�าวสารท่ีเก่ียวข̂องกับการแก̂ปfญหา

สังคมของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 
     

๑๑ สํานักงานตํารวจแห�งชาติมีการนําแนวคิด
การตลาดเพ่ือสังคมมาใช^ในการประชาสัมพันธ�เชิง
รุก 

     

๑๒ สํานักงานตํารวจแห�งชาติมีการทํากิจกรรมต�างๆ 
กับคนในสังคมได̂อย�างตรงเปuาหมาย 

     

 ๕. การใช4ความคิดสร4างสรรค�      
๑๓ สํานักงานตํารวจแห�งชาติมีการพัฒนากลยุทธ�ด̂าน

การประชาสัมพันธ�อย�างสร^างสรรค�เพ่ือใช^ในการ
แก̂ไขวิกฤตให^เป�นโอกาส 

     



 

ข4อ การประชาสัมพันธ�เชิงรุก 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น4อย 
 

(๒) 

น4อย
ท่ีสุด 
(๑) 

๑๔ มีการระดมความคิดจากเวทีการจัดการความรู^ของ
สํานักงานตํารวจแห�งชาติ 

     

๑๕ สํานักงานตํารวจแห�งชาติให^ทุกคนในองค�กรมีส�วน
ร�วมในการระดมความคิดเห็นเพ่ือสร^างสรรค�การ
ประชาสัมพันธ�  

     

 ๖. การตลาดสมัยใหม�      
๑๖ สํานักงานตํารวจแห�งชาติมีการใช^มุมมองทาง

การตลาดเข̂ามาใช^ในการประชาสัมพันธ�เพ่ิมมาก
ข้ึน 

     

๑๗ สํานักงานตํารวจแห�งชาติมีการกําหนดทิศทางและ
วัฒนธรรมองค�กรใหม�เพ่ือไปสู�การแข�งขันใน
อนาคต 

     

๑๘ สํานักงานตํารวจแห�งชาติมีการสร^างความพึงพอใจ
ต�อผู^มีส�วนได̂ส�วนเสียกับทุกคนในองค�กร 

     

 ๗. การใช4เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม�      
๑๙ สํานักงานตํารวจแห�งชาติมีการนําเทคโนโลยีการ

สื่อสารสมัยใหม�มาใช^ในองค�กร 
     

๒๐ สํานักงานตํารวจแห�งชาติมีการนําความรู^จาก
ข̂อมูลข�าวสารท่ีได̂รับมาสร^างทางเลือกในการ
ตัดสินใจในการดําเนินงานต�างๆ 

     

๒๑ สํานักงานตํารวจแห�งชาติมีการลดต̂นทุน ลดเวลา
ในการติดต�อสื่อสารส�งเสริมให^เกิดการใช^งาน
ทรัพยากรร�วมกัน 

     

 ๘. การมีฐานข4อมูลท่ีทันสมัย      
๒๒ สํานักงานตํารวจแห�งชาติมีศูนย�เก็บและบัญชาการ

ข̂อมูลเพ่ือให^องค�กรสามารถดึงข̂อมูลข�าวสารจาก
แหล�งเดียวกันได̂ 

     

๒๓ สํานักงานตํารวจแห�งชาติมีการสร^างฐานข̂อมูลท่ี
สามารถเก็บข̂อมูลไว^ใช^ในการจัดการความรู^ครั้ง
ต�อๆ ไป 

     

       
 



 

ข4อ การประชาสัมพันธ�เชิงรุก 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น4อย 
 

(๒) 

น4อย
ท่ีสุด 
(๑) 

๒๔ สํานักงานตํารวจแห�งชาติมีการกําหนดทิศทางการ
บริหารงานการสื่อสารองค�กรในวาระต�างๆ ไว^อย�าง
มีประสิทธิภาพ 

      

 ๙. ยึดหลักความเปfนสากล      
๒๕ สํานักงานตํารวจแห�งชาติให^ความสําคัญกับหลัก

สากลของข̂อมูลข�าวสารท่ีเผยแพร�ออกไปตามหลัก
สากล 

     

๒๖ ข̂อมูลข�าวสารท่ีสํานักงานตํารวจแห�งชาติเผยแพร�
ออกไปจะให^ความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนและ
สิ่งแวดล^อม 

     

๒๗ ข̂อมูลข�าวสารท่ีสํานักงานตํารวจแห�งชาติเผยแพร�
ออกไปจะคํานึงถึงประชาคมโลกท้ังด̂านศาสนา 
และการเมือง 

     

 ๑๐. ถูกต4องท้ังด4านกฎหมายและจริยธรรม      
๒๘ สํานักงานตํารวจแห�งชาติปฏิบัติตามข̂อบังคับของ

กฎหมายด̂านการประชาสัมพันธ� 
     

๒๙ สํานักงานตํารวจแห�งชาติมีความเท่ียงธรรมและ
ปราศจากความลําเอียง 

     

๓๐ บุคลากรด̂านการประชาสัมพันธ�ของสํานักงาน
ตํารวจแห�งชาติมีความซ่ือสัตย�สุจริตต�อตนเองและ
วิชาชีพ  

     

 
ตอนท่ี ๕ ข4อเสนอแนะเก่ียวกับการประชาสัมพันธ�เชิงรุก  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  
"ขอบคุณทุกท�านท่ีให4ความร�วมมือในการตอบแบบสอบถามเปfนอย�างดี" 

 



 

 
 
 
 

เร่ือง พุทธนวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงาน

 
 
คําช้ีแจง : แบบสัมภาษณ�ชุดนี้จัดทําข้ึนภายใต̂กรอบแนวคิดในการวิจัย และมีบางคําถามท่ีไม�ตรงกับ
ความรู^ ความสามารถของผู^ให^ข̂อมูลสําคัญ ดังนั้นถ̂าข̂อคําถามใดไม�ตรงกับท�านหรือไม�สามารถให^
คําตอบได̂ กรุณาข̂ามไปตอบข̂อถัดไป
 
ตอนท่ี ๑ ข4อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู4ให4สัมภาษณ�
 
วัน/เดือน/ป� ท่ีให^สัมภาษณ�
 

ชื่อ ....................................................................... 
อายุ..................... ป� ตําแหน�ง
 
ตอนท่ี ๒ คําถามสัมภาษณ�เก่ียวกับ

  ท�านคิดว�า “การประชาสัมพันธ�เชิงรุก
เพ่ือให^เป�นท่ียอมรับ และเกิดประสิทธิภาพ 
..............................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..............................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  
 
 

แบบสัมภาษณ� 
พุทธนวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงาน

ตํารวจแห�งชาติ  

แบบสัมภาษณ�ชุดนี้จัดทําข้ึนภายใต̂กรอบแนวคิดในการวิจัย และมีบางคําถามท่ีไม�ตรงกับ
ความรู^ ความสามารถของผู^ให^ข̂อมูลสําคัญ ดังนั้นถ̂าข̂อคําถามใดไม�ตรงกับท�านหรือไม�สามารถให^
คําตอบได̂ กรุณาข̂ามไปตอบข̂อถัดไป 

ข4อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู4ให4สัมภาษณ� 

ท่ีให^สัมภาษณ�…………………………………………………………เวลา…………………………………

....................................................................... นามสกุล...................................................................
ตําแหน�ง.................................................................................................................

คําถามสัมภาษณ�เก่ียวกับการประชาสัมพันธ�เชิงรุก  
การประชาสัมพันธ�เชิงรุก” ของสํานักงานตํารวจแห�งชาติควรทําอย�างไร 

อให^เป�นท่ียอมรับ และเกิดประสิทธิภาพ  
...........................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

...........................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

พุทธนวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงาน 

แบบสัมภาษณ�ชุดนี้จัดทําข้ึนภายใต̂กรอบแนวคิดในการวิจัย และมีบางคําถามท่ีไม�ตรงกับ
ความรู^ ความสามารถของผู^ให^ข̂อมูลสําคัญ ดังนั้นถ̂าข̂อคําถามใดไม�ตรงกับท�านหรือไม�สามารถให^

…………………………………น. 

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

ของสํานักงานตํารวจแห�งชาติควรทําอย�างไร 

........................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

........................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

ตอนท่ี ๓ คําถามสัมภาษณ�เก่ียวกับพุทธนวัตกรรมการส่ือสาร 
  ท�านคิดว�า “พุทธนวัตกรรมการส่ือสาร” ของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ ท้ัง ๔ ด̂านนี้ ควร
ปฏิบัติอย�างไรเพ่ือให^เห็นเป�นรูปธรรม  
  ๑. การบริหารจัดการข̂อมูลอย�างชัดเจน แจ�มแจ^ง ตรวจสอบได̂ 
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………..….…………………………….…………..…
……………..………………………………………………………………………….…………..….…………………………………… 
.………….………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………..……………..………………………………………………………………………………………….……….…………… 
  ๒. การเผยแพร�ข̂อมูลท่ีเป�นจริงเพ่ือสร^างการรับรู^แก�สังคม  
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………..….…………………………….…………..…
……………..………………………………………………………………………….…………..….…………………………………… 
.………….………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………..……………..………………………………………………………………………………………….……….…………… 
  ๓. มีความอดทน แกล^วกล^า อุตสาหะในการสื่อสาร 
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………..….…………………………….…………..…
……………..………………………………………………………………………….…………..….…………………………………… 
.………….………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………..……………..………………………………………………………………………………………….……….…………… 
  ๔. การสร^างคุณประโยชน�เก่ียวกับการสื่อสารให^กับสังคม 
…………………………………………………………………………………………..……………….………………..………….……
……………………………………………………………………………………………..……………..……………………………..…
……………..…………………………………………………………………………....….…………………..………………………… 
.………….………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………..……………..………………………………………………………………………………………….……….…………… 
ตอนท่ี ๔ คําถามสัมภาษณ�เก่ียวกับการบริหารงานประชาสัมพันธ� 
  ท�านคิดว�า “การบริหารงานประชาสัมพันธ�” ของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ ท้ัง ๗ ด̂านนี้ 
ควรเป�นเช�นไร  
 ๑) การพัฒนาโครงสร^างองค�กรเพ่ือการสื่อสาร 
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………..….…………………………….…………..…
……………..………………………………………………………………………….…………..….…………………………………… 
.………….………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………..……………..………………………………………………………………………………………….……….…………… 

 



 

๒) กลยุทธ�การประชาสัมพันธ�ของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ  
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………..….…………………………….…………..…
……………..………………………………………………………………………….…………..….…………………………………… 
.………….………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………..……………..………………………………………………………………………………………….……….…………… 

๓) เจ^าหน^าท่ี บุคลากรด̂านการสื่อสาร  
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………..….…………………………….…………..…
……………..………………………………………………………………………….…………..….…………………………………… 
.………….………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………..……………..………………………………………………………………………………………….……….…………… 

๔) ภาวะผู^นําในการนําองค�กรไปสู�ความสําเร็จ  
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………..….…………………………….…………..…
……………..………………………………………………………………………….…………..….…………………………………… 
.………….………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………..……………..………………………………………………………………………………………….……….…………… 

๕) การพัฒนาประสิทธิภาพด̂านการประชาสัมพันธ�  
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………..….…………………………….…………..…
……………..………………………………………………………………………….…………..….…………………………………… 
.………….………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………..……………..………………………………………………………………………………………….……….…………… 

๖) ทักษะ ความรู^ความสามารถของบุคลากร  
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………..….…………………………….…………..…
……………..………………………………………………………………………….…………..….…………………………………… 
.………….………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………..……………..………………………………………………………………………………………….……….…………… 

๗) ค�านิยมร�วมขององค�กร 
………………………..…………………….…………..………….………………………………………………………………………
…………………………..………………..…………………………..………………..…………………………………………………
………………………..….………………………….……………………………………………………………………………………. 
.………….………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………..……………..………………………………………………………………………………………….……….…………… 
 



 

ตอนท่ี ๕ ข4อเสนอแนะเก่ียวกับประชาสัมพันธ�เชิงรุก  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

ขอขอบพระคุณทุกท�านท่ีให^ความร�วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ�เพ่ือประโยชน�ในการศึกษาวิจัย 

 

คํานิยามศัพท�เฉพาะในการวิจัย 

  พุทธนวัตกรรมการส่ือสาร หมายถึง นวัตกรรมรูปแบบหนึ่งท่ีมีความสําคัญต�อการ
ดําเนินงานขององค�กรและตามหลักพระพุทธศาสนา เพราะกระบวนการสื่อสารมีความสําคัญในฐานะ
เป�นเครื่องมือหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและองค�กร ประกอบด̂วย การบริหารจัดการข̂อมูล
อย�างชัดเจนแจ�มแจ^งเพ่ือการประชาสัมพันธ� (สันทัสสนา) การเผยแพร�ข̂อมูลอย�างจูงใจให^เห็นจริงเพ่ือ
สร^างการรับรู^ (สมาทปนา) ความแกล^วกล^า กําลังใจในการสร^างเครือข�ายความร�วมมือ (สมุตเตชนา) 
การรับรู^ เข̂าใจและเห็นคุณประโยชน�เก่ียวกับการสื่อสาร (สัมปหังสนา) 
 การบริหารจัดการข4อมูลอย�างชัดเจนแจ�มแจ4ง (สันทัสสนา) หมายถึง การต้ัง
คณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือกประเด็นข�าว คัดเลือกและกําหนดประเด็นและช�องทางการ
เผยแพร� จัดเตรียมข̂อมูลประกอบประเด็น และกําหนดตัวบุคคลท่ีจะให^ข̂อมูลกับสื่อมวลชน 
 การเผยแพร�ข4อมูลอย�างจูงใจให4เห็นจริงเพ่ือสร4างการรับรู4 (สมาทปนา) หมายถึง การ
เผยแพร�ข̂อมูลผ�านช�องทางสื่อท้ังออฟไลน�และออนไลน�รวมท้ังผ�านกิจกรรมท่ีเป�นโครงการหรือการจัด
งาน จัดนิทรรศการฯลฯ 
 มีความแกล4วกล4า กําลังใจในการสร4างเครือข�ายความร�วมมือ (สมุตเตชนา) หมายถึง 
การประสานสัมพันธ�ผ�านการสัมมนาเพ่ือสร^างเครือข�ายมวลชนประจําภูมิภาค ประจําภาค รวมถึงการ
สร^างเครือข�ายความร�วมมือ การทํา MOU กับหน�วยงานท่ีเก่ียวข̂องเพ่ือเผยแพร�ข̂อมูลและกิจกรรม
ต�างๆ  
 การรับรู4 เข4าใจและเห็นคุณประโยชน�เก่ียวกับการส่ือสาร (สัมปหังสนา) หมายถึง มี
กระบวนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอย�างต�อเนื่องเป�นระยะๆ เพ่ือนํามาปรับปรุงให^ดี
ข้ึน 

 การบริหารงานประชาสัมพันธ� หมายถึง การบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ�ภายใน
สํานักงานตํารวจแห�งชาติ ซ่ึงประกอบด̂วย โครงสร^างองค�กร กลยุทธ�การประชาสัมพันธ� เจ^าหน^าท่ี 
ลีลาผู^นํา ระบบการประชาสัมพันธ� ทักษะ ค�านิยมร�วม   
  โครงสร4างองค�กร หมายถึง การจัดการองค�กรหรือการออกแบบองค�กรเก่ียวกับการ
ประชาสัมพันธ�ท่ีดีมีประสิทธิภาพจะทําให^การบริหารองค�กรด̂านการประชาสัมพันธ�สู�ความสําเร็จ 
โครงสร^างท่ีประสบความสําเร็จมีประสิทธิภาพ ได̂แก� โครงสร^างท่ีเรียบง�ายไม�สลับซับซ̂อน มีการ
ทํางานเป�นทีม และมีขนาดกําลังคนน^อยท่ีเรียกว�า “จิ๋วแต�แจ®วคุณภาพ (Small is Beautiful)” 



 

  กลยุทธ�การประชาสัมพันธ� หมายถึง การกําหนดทิศทางตลอดจนวิธีการทํางานของ
องค�กรการประชาสัมพันธ� หากองค�กรมีการร�วมกันสร^างแผนทิศทางหรือกลยุทธ�ขององค�กร และมี
ค�านิยมร�วมท่ีเด�นชัด เอาใจใส�ประชาชน มีการสร^างความสัมพันธ�ท่ีดีกับประชาชนอย�างต�อเนื่อง  
 เจ4าหน4าท่ี หมายถึง การวิเคราะห�ความพรั่งพร^อมด̂านกําลังคนท่ีต̂องพิจารณาท้ังในแง�
ของจํานวนคนท่ีทํางานให^สมดุลกับภาระงานและในแง�ของขีดสมรรถนะของกําลังคน มุ�งเน^นการเพ่ิม
ผลผลิตโดยให^เจ^าหน^าท่ีคนหนึ่งทํางานได̂หลายอย�าง โดยเป�ดโอกาสให^อิสระในการทํางานอย�างเต็มท่ี
เพ่ือให^เกิดความคิดริเริ่มสร^างสรรค�ในการทํางานมากข้ึนโดยให^พนักงานมีคุณค�าสําคัญและเป�น
เจ^าขององค�กรในความเป�นหุ�นส�วนมากข้ึน  
  ลีลาผู4นํา หมายถึง มีผู^บริหารงานประชาสัมพันธ�ท่ีมีความเป�นผู^นําก็จะทําให^องค�กร
ประชาสัมพันธ�ประสบความสําเร็จ ผู^นําท่ีดีต^องได̂รับการยอมรับจากลูกน^องและทีมงานโดยผู^นาต̂องมี
คุณสมบัติท่ีดีเพ่ือนาพาองค�กรสู�ความสําเร็จ ผู^นําท่ีดีมีคุณสมบัติ ๕ ประการคือ ต̂องมีวิสัยทัศน� ต̂องมี
ความสามารถในการสื่อสาร ต̂องมีการกระจายอํานาจตัดสินใจสู�พนักงาน ต̂องมีการเปลี่ยนแปลง
องค�กรให^เหมาะสมกับสถานการณ� ต̂องมีการคิดเชิงกลยุทธ�  
 ระบบการประชาสัมพันธ� หมายถึง ระบบภายในองค�กรท่ีสามารถทําให^องค�กร
ประชาสัมพันธ�สามารถทํางานได̂อย�างเต็มประสิทธิภาพ ลดค�าใช^จ�ายหรือต̂นทุน การเพ่ิมคุณภาพ การ
ลดเวลาในการปฏิบัติงาน การสร^างความพึงพอใจให^กับประชาชน รวมท้ังการสร^างความแตกต�าง และ
นวัตกรรม 
 ทักษะ หมายถึง เจ^าหน^าท่ีมีความรอบรู^สามารถนําความรู^ไปประยุกต�ให^การทํางาน
ประสบความสําเร็จได̂ในมาตรฐานระดับสูง พร^อมนี้ เจ^าหน^าท่ีต̂องมีความรัก ศรัทธาในงาน
ประชาสัมพันธ�ด^วย หรือมีทัศนคติท่ีดีต�องานประชาสัมพันธ�ต�อองค�กรเก่ียวกับการประชาสัมพันธ�ท่ีเรา
ทํางานอยู�ความรักในงานก็จะก�อให^เกิดความสุขสนุกในการทํางาน เกิดสุนทรียภาพ อารมณ�ดี และ
นําไปสู�จินตนาการวิสัยทัศน�ท่ีกว^างไกลสร^างสรรค�สิ่งใหม�ให^เกิดข้ึนในองค�กรได̂ 
  ค�านิยมร�วม หมายถึง การมีความคิด ความเชื่อและค�านิยมท่ีสอดคล^องกันทําให^การผนึก
กําลังในการปฏิบัติงานและสร^างผลผลิตขององค�กรได̂มากข้ึน การสร^างค�านิยมท่ีเก้ือหนุนต�อ
ความสําเร็จขององค�กรจึงถือว�าจาเป�นอย�างยิ่งในองค�กรปfจจุบันอาทิ เอาใจใส�ประชาชนหรือ
กลุ�มเปuาหมาย ความสามารถในการแข�งขัน มุ�งสู�ความเป�นเลิศ รับผิดชอบต�อสังคม เน^นผลการ
ปฏิบัติงาน เน^นการเรียนรู^  
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การวิเคราะห�ค�าดัชนี IOC และค�าความเช่ือมั่น 
 

เรื่อง พุทธนวัตกรรมการส่ือสารเพ่ือการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 
ผู4วิจัย นางปนัดดา รักษาแก4ว 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
ตอนท่ี ๒ คําถามเก่ียวกับพุทธนวัตกรรมการส่ือสาร 

ข4อ พุทธนวัตกรรมการส่ือสาร 

ผู4เช่ียวชาญ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค�า
IOC 

แปล
ผล 

 ๑. การบริหารจัดการข4อมูลอย�างชัดเจน  
แจ�มแจ4ง (สันทัสสนา) 

        

๑ สํานักงานตํารวจแห�งชาติมีการต้ัง
คณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือก
ประเด็นข�าวอย�างละเอียดก�อนนําเสนอสู�
ประชาชน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช^ได̂ 

๒ มีหลักฐานเชิงประจักษ�สามารถชี้แจงและ
อธิบายให^ประชาชนเข̂าใจได̂อย�างแจ�ม
แจ^ง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช^ได̂ 

๓ มีการกําหนดตัวบุคคลท่ีจะให^ข̂อมูลกับ
สื่อมวลชนในแต�ละครั้งอย�างชัดเจน 

๐ +๑ +๑ +๑ +๑ ๔ ๐.๘๐ ใช^ได̂ 

 ๒. การเผยแพร�ข4อมูลอย�างจูงใจให4เห็น
จริงเพ่ือสร4างการรับรู4 (สมาทปนา) 

        

๔ มีการเผยแพร�ข̂อมูลข�าวสารของ
สํานักงานตํารวจแห�งชาติผ�านสื่อหลัก
และสื่อออนไลน� 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช^ได̂ 

๕ มีการใช^วาจาท่ีสุภาพ ประชาชนเกิดความ
ประทับใจและยอมรับในข̂อมูลเหล�านั้น 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช^ได̂ 

๖ มีการเผยแพร�ข̂อมูลข�าวสารผ�านกิจกรรม
ท่ีเป�นโครงการ หรือการจัดนิทรรศการ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช^ได̂ 

       ๓. มีความแกล4วกล4า กําลังใจในการสร4าง  
       เครือข�ายความร�วมมือ (สมุตเตชนา) 

        

๗ มีการประสานสัมพันธ�ผ�านการสัมมนา
เพ่ือสร^างเครือข�ายมวลชนประจําภูมิภาค  

๐ +๑ +๑ +๑ +๑ ๔ ๐.๘๐ ใช^ได̂ 



 

ข4อ พุทธนวัตกรรมการส่ือสาร 

ผู4เช่ียวชาญ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค�า
IOC 

แปล
ผล 

๘ มีการสร^างเครือข�ายความร�วมมือด̂านการ
สื่อสารกับหน�วยงานต�างๆ ท้ังภาครัฐและ
เอกชน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช^ได̂ 

๙ มีความแกล^วกล^า เสียสละ และพยายาม
ทํางานด̂านการสื่อสารอย�างต�อเนื่อง  

 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช^ได̂ 

 ๔. การรับรู4 เข4าใจและเห็นคณุประโยชน�
เก่ียวกับการส่ือสาร (สัมปหังสนา) 

        

๑๐ สร^างการรับรู^ และความเข̂าใจอันดี
เก่ียวกับสํานักงานตํารวจแห�งชาติแก�
ประชาชน 

๐ +๑ +๑ +๑ +๑ ๔ ๐.๘๐ ใช^ได̂ 

๑๑ มีกระบวนการติดตามการทํางานด̂านการ
สื่อสารของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ
อย�างต�อเนื่อง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช^ได̂ 

๑๒ มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง
เพ่ือให^เกิดการพัฒนาการสื่อสารท่ี
ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช^ได̂ 

 
ตอนท่ี ๓ เปfนคําถามเก่ียวกับการบริหารงานประชาสัมพันธ� 

ข4อ การบริหารงานประชาสัมพันธ� 

ผู4เช่ียวชาญ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค�า
IOC 

แปล
ผล 

 ๑. โครงสร4างองค�กร          
๑  หน�วยงานด̂านการประชาสัมพันธ�มี

โครงสร^างท่ีเรียบง�ายไม�สลับซับซ̂อน 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช^ได̂ 

๒  ทีมงานด̂านการประชาสัมพันธ�ทํางาน
ร�วมกันอย�างลงตัว มีการบูรณาการกัน
อย�างต�อเนื่อง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช^ได̂ 

๓  มีขนาดกําลังคนท่ีน^อยแต�เต็มไปด̂วย
ทักษะและมีคุณภาพ  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช^ได̂ 

          
 
 



 

ข4อ การบริหารงานประชาสัมพันธ� 

ผู4เช่ียวชาญ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค�า
IOC 

แปล
ผล 

 ๒. กลยุทธ�การประชาสัมพันธ�         
๔ มีการกําหนดทิศทาง ตลอดจนวิธีการ

ทํางานขององค�กรด̂านการประชาสัมพันธ� 
+๑ +๑ +๑ +๑ ๐ ๔ ๐.๘๐ ใช^ได̂ 

๕ มีค�านิยมร�วมกันท่ีชัดเจน +๑ +๑ +๑ +๑ ๐ ๔ ๐.๘๐ ใช^ได̂ 
๖ เอาใจใส�ประชาชน มีการสร^าง

ความสัมพันธ�ท่ีดีกับประชาชนอย�าง
ต�อเนื่อง  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช^ได̂ 

 ๓. เจ4าหน4าท่ี          
๗ มีการวิเคราะห�ความพร^อมด̂านกําลังคน

อยู�เสมอเพ่ือให^สมดุลกับภาระงานด̂าน
การประชาสัมพันธ� 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช^ได̂ 

๘ มุ�งเน^นการเพ่ิมผลผลิตโดยให^เจ^าหน^าท่ี
หนึ่งคนสามารถทํางานได̂หลายอย�าง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช^ได̂ 

๙ เป�ดโอกาสให^อิสระในการทํางานอย�าง
เต็มท่ีเพ่ือให^เกิดความคิดริเริ่มสร^างสรรค�
ในงานประชาสัมพันธ� 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช^ได̂ 

 ๔. ลีลาผู4นํา         
๑๐ หัวหน^าหน�วยมีวิสัยทัศน� และมี

ความสามารถในการสื่อสาร 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช^ได̂ 

๑๑ มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจสู�
เจ^าหน^าท่ีในระดับรองลงมาได̂ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช^ได̂ 

๑๒ มีการเปลี่ยนแปลงองค�กรให^เหมาะสมกับ
สถานการณ�บ̂านเมืองอยู�เสมอ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช^ได̂ 

 ๕. ระบบการประชาสัมพันธ�         
๑๓ หน�วยสามารถทํางานด̂านประชาสัมพันธ�

ได̂อย�างเต็มประสิทธิภาพ ลดค�าใช^จ�าย
ด̂วย 

+๑ ๐ +๑ +๑ +๑ ๔ ๐.๘๐ ใช^ได̂ 

๑๔ สามารถสร^างความพึงพอใจให^กับ
ประชาชนได̂ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช^ได̂ 

๑๕ มีการสร^างความแตกต�างและนวัตกรรม
การสื่อสารให^เกิดข้ึนในองค�กรด̂วย 

+๑ ๐ +๑ +๑ +๑ ๔ ๐.๘๐ ใช^ได̂ 

          



 

ข4อ การบริหารงานประชาสัมพันธ� 

ผู4เช่ียวชาญ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค�า
IOC 

แปล
ผล 

 ๖. ทักษะ          
๑๖ เจ^าหน^าท่ีมีความรอบรู^ สามารถนําไป

ประยุกต�ในการทํางานให^ประสบ
ความสําเร็จได̂ในมาตรฐานระดับสูง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช^ได̂ 

๑๗ เจ^าหน^าท่ีมีความรัก ศรัทธาในงาน
ประชาสัมพันธ�อย�างเต็มเป�¤ยม  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช^ได̂ 

๑๘ มีทัศนคติท่ีดีต�องานประชาสัมพันธ� มี
ความรักในงานและทํางานด̂วยความสุข 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช^ได̂ 

 ๗. ค�านิยมร�วม          
๑๙ หน�วยงานต�างๆ มีความคิด ความเชื่อและ

ค�านิยมท่ีสอดคล^องกัน ผนึกกําลังในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือสร^างผลผลิตขององค�กร 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๐ ๔ ๐.๘๐ ใช^ได̂ 

๒๐ มีความสามารถในการแข�งขัน มุ�งสู�ความ
เป�นเลิศด̂านการประชาสัมพันธ� 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๐ ๔ ๐.๘๐ ใช^ได̂ 

๒๑ รับผิดชอบต�อสังคมเป�นหลัก เน^นผลการ
ปฏิบัติงานอย�างเท่ียงธรรม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช^ได̂ 

 
 
ตอนท่ี ๔ เปfนคําถามเก่ียวกับการประชาสัมพันธ�เชิงรุก 

ข4อ การประชาสัมพันธ�เชิงรุก 

ผู4เช่ียวชาญ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค�า
IOC 

แปล
ผล 

 ๑. การสร4างความแตกต�างในองค�กร          
๑ สํานักงานตํารวจแห�งชาติมีการนําเสนอ

ข̂อมูลในทางบวกท่ีเป�นจุดแข็งหรือข̂อ
ได̂เปรียบขององค�กรต�อประชาชน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช^ได̂ 

๒ มีการสร^างกิจกรรมการประชาสัมพันธ�ท่ีมี
เอกลักษณ�และโดดเด�นจนเป�นท่ีจดจํา 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช^ได̂ 

๓ มีการให^ข̂อมูลเพ่ือสร^างความเข̂าใจอันดี
ต�อผู^มีส�วนได̂ส�วนเสีย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช^ได̂ 

          
 



 

ข4อ การประชาสัมพันธ�เชิงรุก 

ผู4เช่ียวชาญ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค�า
IOC 

แปล
ผล 

 ๒. การผสมผสานแนวคิดการส่ือสาร         
๔ มีการผสมผสานแนวคิดการสื่อสาร

การตลาดเพ่ือส�งเสริมการประชาสัมพันธ�
แบบ Promotions Mix 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช^ได̂ 

๕ มีการผสมผสานแนวคิดการสื่อสาร
การตลาดเพ่ือส�งเสริมการประชาสัมพันธ�
แบบ Marketing Mix 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช^ได̂ 

๖ มีการบูรณาการสื่อให^เสนอข̂อมูลข�าวสาร
ไปในทิศทางเดียวกันได̂อย�างมี
ประสิทธิภาพ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช^ได̂ 

 ๓. การประชาสัมพันธ�ท่ีสะท4อนความ
เปfนจริง 

        

๗ มีการประชาสัมพันธ�กิจกรรมของ
สํานักงานตํารวจแห�งชาติตามความเป�น
จริง ไม�ได̂เพิกเฉยต�อประชาชน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช^ได̂ 

๘ มีการเผยแพร�ข̂อมูลให^ประชาชนทราบ
อย�างตรงไปตรงมา 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช^ได̂ 

๙ มีการลงทุนเก่ียวกับการดําเนินงานด̂าน
การประชาสัมพันธ�อย�างต�อเนื่อง  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช^ได̂ 

 ๔. การทําตลาดเพ่ือสังคม         
๑๐ มีการให^ข̂อมูลข�าวสารท่ีเก่ียวข̂องกับการ

แก̂ปfญหาสังคมของสํานักงานตํารวจ
แห�งชาติ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช^ได̂ 

๑๑ มีการนําแนวคิดการตลาดเพ่ือสังคมมาใช^
ในการประชาสัมพันธ�เชิงรุก 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช^ได̂ 

๑๒ มีการทํากิจกรรมต�างๆ กับคนในสังคมได̂
อย�างตรงเปuาหมาย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช^ได̂ 

 ๕. การใช4ความคิดสร4างสรรค�         
๑๓ พัฒนากลยุทธ�ด̂านการประชาสัมพันธ�

อย�างสร^างสรรค�เพ่ือใช^ในการแก̂ไขวิกฤต
ให^เป�นโอกาส 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช^ได̂ 

๑๔ มีการระดมความคิดจากเวทีการจัดการ
ความรู^ของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช^ได̂ 



 

ข4อ การประชาสัมพันธ�เชิงรุก 

ผู4เช่ียวชาญ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค�า
IOC 

แปล
ผล 

๑๕ ให^ทุกคนในองค�กรมีส�วนร�วมในการระดม
ความคิดเห็นเพ่ือสร^างสรรค�การ
ประชาสัมพันธ�  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช^ได̂ 

 ๖. การตลาดสมัยใหม�         
๑๖ มีการใช^มุมมองทางการตลาดเข̂ามาใช^ใน

การประชาสัมพันธ�เพ่ิมมากข้ึน 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช^ได̂ 

๑๗ มีการกําหนดทิศทางและวัฒนธรรม
องค�กรใหม�เพ่ือไปสู�การแข�งขันในอนาคต 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช^ได̂ 

๑๘ มีการสร^างความพึงพอใจต�อผู^มีส�วนได̂
ส�วนเสียกับทุกคนในองค�กร 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช^ได̂ 

 ๗. การใช4เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม�         
๑๙ มีการนําเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม�มา

ใช^ในองค�กร 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช^ได̂ 

๒๐ มีการนําความรู^จากข̂อมูลข�าวสารท่ีได̂รับ
มาสร^างทางเลือกในการตัดสินใจในการ
ดําเนินงานต�างๆ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช^ได̂ 

๒๑ มีการลดต̂นทุน ลดเวลาในการ
ติดต�อสื่อสารส�งเสริมให^เกิดการใช^งาน
ทรัพยากรร�วมกัน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช^ได̂ 

 ๘. การมีฐานข4อมูลท่ีทันสมัย         
๒๒ มีศูนย�เก็บและบัญชาการข̂อมูลเพ่ือให^

องค�กรสามารถดึงข̂อมูลข�าวสารจาก
แหล�งเดียวกันได̂ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช^ได̂ 

๒๓ มีการสร^างฐานข̂อมูลท่ีสามารถเก็บข̂อมูล
ไว^ใช^ในการจัดการความรู^ครั้งต�อๆ ไป 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช^ได̂ 

๒๔ มีการกําหนดทิศทางการบริหารงานการ
สื่อสารองค�กรในวาระต�างๆ ไว^อย�างมี
ประสิทธิภาพ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช^ได̂ 

 ๙. ยึดหลักความเปfนสากล         
๒๕ สํานักงานตํารวจแห�งชาติให^ความสําคัญ

กับหลักสากลของข̂อมูลข�าวสารท่ี
เผยแพร�ออกไปตามหลักสากล 

๐ +๑ +๑ +๑ +๑ ๔ ๐.๘๐ ใช^ได̂ 
 
 



 

ข4อ การประชาสัมพันธ�เชิงรุก 

ผู4เช่ียวชาญ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค�า
IOC 

แปล
ผล 

๒๖ ข̂อมูลข�าวสารท่ีเผยแพร�ออกไปจะให^
ความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนและ
สิ่งแวดล^อม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช^ได̂ 

๒๗ ข̂อมูลข�าวสารท่ีเผยแพร�ออกไปจะ
คํานึงถึงประชาคมโลกท้ังด̂านศาสนาและ
การเมือง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช^ได̂ 

 ๑๐. ถูกต4องท้ังด4านกฎหมายและ
จริยธรรม 

        

๒๘ มีการสร^างความร�วมมือหรือลดความ
ขัดแย^ง ด̂วยวิธีการสื่อสารท่ีไม�เป�น
ทางการ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช^ได̂ 

๒๙ มีการสื่อสารระหว�างบุคคลในองค�กรเพ่ือ
สร^างฐานเครือข�ายในงานด̂านการ
ประชาสัมพันธ� 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช^ได̂ 

๓๐ มีการเชื่อมโยงข̂อมูลและการแลกเปลี่ยน
ข̂อมูลกับหน�วยงานอ่ืนตลอดเวลา 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช^ได̂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบสัมภาษณ� 
ตอนท่ี ๒ คําถามสัมภาษณ�เก่ียวกับการประชาสัมพันธ�เชิงรุก  

  ท�านคิดว�า “การประชาสัมพันธ�เชิงรุก” ของสํานักงานตํารวจแห�งชาติควรทําอย�างไร 
เพ่ือให^เป�นท่ียอมรับ และเกิดประสิทธิภาพ  

ผู4เช่ียวชาญ สรุปและแปลผล 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค�า IOC แปลผล 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช^ได̂ 
 
ตอนท่ี ๓ คําถามสัมภาษณ�เก่ียวกับนวัตกรรมการส่ือสาร 
  ท�านคิดว�า “พุทธนวัตกรรมการส่ือสาร” ของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ ท้ัง ๔ ด̂านนี้ ควร
เป�นเช�นไร  
  ๑. การบริหารจัดการข̂อมูลอย�างชัดเจนแจ�มแจ^ง  

ผู4เช่ียวชาญ สรุปและแปลผล 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค�า IOC แปลผล 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช^ได̂ 
 
  ๒. การเผยแพร�ข̂อมูลอย�างจูงใจให^เห็นจริงเพ่ือสร^างการรับรู^  

ผู4เช่ียวชาญ สรุปและแปลผล 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค�า IOC แปลผล 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช^ได̂ 
 
  ๓. มีความแกล^วกล^า กําลังใจในการสร^างเครือข�ายความร�วมมือ  

ผู4เช่ียวชาญ สรุปและแปลผล 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค�า IOC แปลผล 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช^ได̂ 
 
  ๔. การรับรู^ เข̂าใจและเห็นคุณประโยชน�เก่ียวกับการสื่อสาร 

ผู4เช่ียวชาญ สรุปและแปลผล 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค�า IOC แปลผล 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช^ได̂ 
 
 
 
 
 
 



 

ตอนท่ี ๔ คําถามสัมภาษณ�เก่ียวกับการบริหารงานประชาสัมพันธ� 
  ท�านคิดว�า “การบริหารงานประชาสัมพันธ�” ของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ ท้ัง ๗ ด̂านนี้ 
ควรเป�นเช�นไร  
 ๑) โครงสร^างองค�กร  

ผู4เช่ียวชาญ สรุปและแปลผล 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค�า IOC แปลผล 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช^ได̂ 
 
๒) กลยุทธ�การประชาสัมพันธ�  

ผู4เช่ียวชาญ สรุปและแปลผล 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค�า IOC แปลผล 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช^ได̂ 
 

๓) เจ^าหน^าท่ี  
ผู4เช่ียวชาญ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค�า IOC แปลผล 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช^ได̂ 

 
๔) ลีลาผู^นํา  

ผู4เช่ียวชาญ สรุปและแปลผล 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค�า IOC แปลผล 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช^ได̂ 
 

๕) ระบบการประชาสัมพันธ�  
ผู4เช่ียวชาญ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค�า IOC แปลผล 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช^ได̂ 

 
๖) ทักษะ  

ผู4เช่ียวชาญ สรุปและแปลผล 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค�า IOC แปลผล 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช^ได̂ 
 
 
 
 



 

๗) ค�านิยมร�วม 
ผู4เช่ียวชาญ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค�า IOC แปลผล 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช^ได̂ 

 
ตอนท่ี ๕ ข4อเสนอแนะเก่ียวกับประชาสัมพันธ�เชิงรุก  

ผู4เช่ียวชาญ สรุปและแปลผล 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค�า IOC แปลผล 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช^ได̂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ค�าความเช่ือมั่น 
เรื่อง พุทธนวัตกรรมการส่ือสารเพ่ือการประชาสัมพันธ�เชิงรุกของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 

ผู4วิจัย นางปนัดดา รักษาแก4ว 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
Case Processing Summary 
 N % 

Cases 
Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

.944 63 

 

 Reliability Statistics 
ตัวแปร Cronbach's Alpha N of Items 
พุทธนวัตกรรมการสื่อสาร (A1-A12) .888 12 
การบริหารงานประชาสัมพันธ� (B1-B21) .853 21 
การประชาสัมพันธ�เชิงรุก (C1-C30) .968 30 
รวม .944 63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. พุทธนวัตกรรมการส่ือสาร (A1-A12) 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

.888 12 
 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 

Item Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 

a1 41.60 37.076 .463 .886 
a2 41.77 33.909 .739 .872 
a3 41.87 36.464 .489 .884 
a4 41.43 34.116 .593 .879 
a5 41.87 33.982 .617 .878 
a6 41.93 30.340 .795 .866 
a7 41.63 29.620 .719 .873 
a8 41.50 33.500 .726 .872 
a9 41.27 34.616 .558 .881 
a10 41.20 36.166 .460 .885 
a11 41.57 32.392 .626 .878 
a12 41.40 37.007 .372 .889 

 
 
2. การบริหารงานประชาสัมพันธ� (B1-B21) 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

.853 21 
 
 
 
 



 

Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 

Item Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 

b1 85.70 44.631 .281 .852 
b2 85.67 43.333 .460 .846 
b3 85.77 42.461 .506 .844 
b4 85.80 42.372 .537 .843 
b5 85.77 43.220 .407 .848 
b6 85.63 42.033 .639 .840 
b7 85.73 41.444 .484 .845 
b8 85.57 42.530 .487 .845 
b9 85.77 41.357 .503 .844 
b10 85.67 41.747 .509 .844 
b11 85.57 42.323 .513 .844 
b12 85.70 42.010 .449 .846 
b13 85.53 42.120 .686 .840 
b14 85.63 40.861 .726 .836 
b15 85.77 43.771 .301 .852 
b16 85.50 45.155 .180 .856 
b17 85.27 44.478 .348 .850 
b18 85.60 42.800 .377 .849 
b19 85.70 43.252 .344 .851 
b20 86.03 43.482 .229 .858 
b21 85.97 43.757 .285 .853 

 
 
3. การประชาสัมพันธ�เชิงรุก (C1-C30) 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

.968 30 
 
 



 

 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 

Item Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 

c1 111.57 282.737 .564 .967 
c2 111.47 283.430 .516 .968 
c3 111.47 278.878 .672 .967 
c4 111.40 280.938 .595 .967 
c5 111.70 275.941 .689 .967 
c6 111.70 278.355 .676 .967 
c7 111.67 272.644 .789 .966 
c8 111.83 269.799 .830 .966 
c9 111.80 267.752 .873 .965 
c10 111.93 265.857 .816 .966 
c11 111.60 276.800 .665 .967 
c12 111.77 272.185 .804 .966 
c13 111.73 273.582 .764 .966 
c14 111.93 268.478 .790 .966 
c15 112.00 271.172 .757 .966 
c16 111.70 268.010 .863 .965 
c17 111.70 275.390 .673 .967 
c18 111.57 273.495 .771 .966 
c19 111.67 271.885 .778 .966 
c20 111.60 277.076 .743 .966 
c21 111.80 274.579 .743 .966 
c22 111.67 277.333 .739 .966 
c23 111.87 274.257 .736 .966 
c24 111.77 273.633 .750 .966 
c25 111.93 273.995 .640 .967 
c26 111.70 283.321 .550 .967 
c27 111.80 285.338 .505 .968 
c28 111.73 289.099 .386 .968 
c29 111.63 285.551 .542 .967 
c30 111.73 287.582 .484 .968 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายช่ือผู4ให4ข4อมูลสําคัญในการวิจัย 
ลําดับท่ี กลุ�มผู4กําหนดนโยบาย ตําแหน�ง 

๑ พล.ต.ต. ญาณพงศ� โสมาภา ผู^บังคับการกองสารนิเทศ สํานักงานตํารวจ
แห�งชาติ 

๒ พล.ต.อ. จักรทิพย� ชัยจินดา อดีตผู^บัญชาการตํารวจแห�งชาติ 
๓ พล.ต.ต. ยิ่งยศ เทพจํานง โฆษกสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 
๔ พล.ต.ต. ป�ยะ ต�ะวิชัย รองผู^บัญชาการตํารวจนครบาล สํานักงานตํารวจ

แห�งชาติ 
ลําดับท่ี กลุ�มผู4นํานโยบายไปปฏิบัติ ตําแหน�ง 

๑ พล.ต.ต. จิรสันต� แก̂วแสงเอก รอง ผบช.น. (โฆษก บช.น.) สาํนักงานตํารวจ
แห�งชาติ 

๒ พล.ต.ท. ชวลิต แสวงพืชน� ผู^บัญชาการสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร สํานักงานตํารวจแห�งชาติ 

๓ พล.ต.ต. ดํารงศักด์ิ จิตรประภัทร� ผู^บังคับการ สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สํานักงานตํารวจแห�งชาติ 

๔ พล.ต.ต. ศิริพงษ� ติมุลา รองผู^บัญชาการ สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร สํานักงานตํารวจแห�งชาติ 

๕ พล.ต.ต. อาคม ไตรพยัคฆ� ผู^บังคับการ สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร สํานักงานตํารวจแห�งชาติ 

๖ พ.ต.อ.หญิง ดร. ดวงสมร  
โสภนธาดา 

ผกก.กวท.สส สํานักงานตํารวจแห�งชาติ 

ลําดับท่ี กลุ�มผู4มีส�วนได4ส�วนเสีย ตําแหน�ง 
๑ นายอรุณ ภาวิไล ผู^อํานวยการฝ�ายการผลิต บริษัท ยูซีไอ มีเดีย 

จํากัด 
๒ นางศุภรัตน� นาคบุญนํา ผู^ผลิตรายการ พิธีกร รายการข�าวการเมือง 
๓ นายทัตต�ดนัย นวมะชิติ ผู^จัดการท่ัวไป บริษัท ยูซีไอ มีเดีย จํากัด 

ลําดับท่ี กลุ�มนักวิชาการทาง
พระพุทธศาสนา 

ตําแหน�ง 

๑ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร� ฝ�ายบริหาร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ พระปลัดระพิน พุทธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย�ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓ พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ ผศ.
ดร. 

อาจารย�ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔ พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ดร. อาจารย�ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาพประกอบการสัมภาษณ� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายช่ือผู4เข4าร�วมการสนทนากลุ�มเฉพาะ 
ลําดับท่ี รายช่ือผู4ทรงคุณวุฒิ ตําแหน�ง 

๑. รองศาสตราจารย� ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดี และผู^อํานวยการหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร� 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒. รองศาสตราจารย� ดร.เกียรติศักด์ิ สุข
เหลือง 

รองคณบดีฝ�ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร� 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓. ศาสตราจารย� ดร.บุญทัน ดอกไธสง อาจารย�ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔. ผู^ช�วยศาสตราจารย� ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน^าภาควิชารัฐศาสตร� คณะ
สังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

๕. ผู^ช�วยศาสตราจารย� ดร.สุริยา รักษาเมือง อาจารย�ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๖. อาจารย� ดร.สมบัติ นามบุรี อาจารย�ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ลําดับท่ี รายช่ือผู4ทรงคุณวุฒิ ตําแหน�ง 
๗ พล.ต.ต. หญิงวนิดา หาญบุญเศรษฐ ผู^บังคับการประจํากองบัญชาการตํารวจ

ปราบปรามยาเสพติด 
๘ พ.ต.อ. สมพล ใจดี หัวหน^าสํานักงาน รองผู^บัญชาการ 

สํานักงานตํารวจแห�งชาติ 
๙ พ.ต.อ. ศาสตรา อ�อนรัศมี ผู^กํากับการ สถานีตํารวจนครบาลบางกอก

น^อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
ช่ือ-นามสกุล 
วัน เดือน ป�เกิด 
เบอร�โทรศัพท� 
ภูมิลําเนา 
 
การศึกษา 
 
 
 
 
 
ประสบการณ�การทํางาน 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
ประวัติการทํางานในอดีต
 
 

ประวัติผู4วิจัย 

: นางปนัดดา รักษาแก̂ว 
: ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ 
: ๐๘๑-๖๑๑-๓๒๖๙ 
: เลขท่ี ๔๔๔ ถนนแจ^งวัฒนะ แขวงทุ�งสองห^อง เขตหลักสี่ 
 กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ 
: พ.ศ. ๒๕๓๗ ครุศาสตรบัณฑิต (สาขาสุขศึกษา) จุฬาลงกรณ�
 มหาวิทยาลัย 
: พ.ศ. ๒๕๕๙ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาสื่อสารการเมือง
 สื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก 
: พ.ศ. ๒๕๖๑ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาสื่อสารการเมือง
 สื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก  

 : พ.ศ. ๒๕๖๒-ปfจจุบัน อาจารย�ประจํา หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
 ภาควิชา 
 รัฐศาสตร� คณะสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
 วิทยาลัย 
:  พ.ศ. ๒๕๔๔- ปfจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท ประกอบด̂วยบริษัท
 ๑. บริษัท ยูซีไอ คอร�ปอเรชั่น จํากัด  
 ๒. บริษัท ยูซีไอ มีเดีย จํากัด    
 ๓. บริษัท ยูซีไอ คอนสตรัคชั่น จํากัด   
 ๔. กิจการร�วมค̂า ยูซีไอ คอร�ปอเรชั่น แอนด� ยูซีไอ คอนสตรัคชั่น
 ๕. บริษัท ราฟรองเซ� (ประเทศไทย) จํากัด  
 ๖. บริษัท ยูซีไอ มิวสิค จํากัด    
 ๗. บริษัท ยูซีไอ เซอร�วิสเซส จํากัด   
 ๘. บริษัท ยูซีไอ เพาเวอร� จํากัด 
:  ดํารงตําแหน�งอ่ืนๆ ในปfจจุบัน 
 ๙. อาจารย�ประจําภาควิชารัฐศาสตร� คณะสังคมศาสตร�  
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง กรณราชวิทยาลัย อําเภอวังน^อย จังหวั
 พระนครศรีอยุธยา 
 ๑๐. ผู^พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
 ๑๑. ประธานฝ�ายประชาสัมพันธ� สมาคมแห�งสถาบันพระปกเกล^า
 ๑๒. กรรมการสมาคมนักกีฬายกน้ําหนักคนพิการ

ประวัติการทํางานในอดีต : ๑. หัวหน^าส�วนบริหารงานขายบริษัท ยูไนเต็ด คอมมูนิเคชั่น อินดัสตรี 
 จํากัด (มหาชน) 

เขตหลักสี่  

จุฬาลงกรณ� 

สาขาสื่อสารการเมือง) วิทยาลัย 

สาขาสื่อสารการเมือง) วิทยาลัย 

รย�ประจํา หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช 

ประธานกรรมการบริษัท ประกอบด̂วยบริษัท 
 
 
 

กิจการร�วมค̂า ยูซีไอ คอร�ปอเรชั่น แอนด� ยูซีไอ คอนสตรัคชั่น 
 
 
 

อาจารย�ประจําภาควิชารัฐศาสตร� คณะสังคมศาสตร�   
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง กรณราชวิทยาลัย อําเภอวังน^อย จังหวัด 

ผู^พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
ประธานฝ�ายประชาสัมพันธ� สมาคมแห�งสถาบันพระปกเกล^า 
กรรมการสมาคมนักกีฬายกน้ําหนักคนพิการ 

คอมมูนิเคชั่น อินดัสตรี  



 

  ๒. ท่ีปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนงานปuองกันปราบปราม  
  อาชญากรรม สํานักงานตํารวจแห�งชาติ 
   ๓. เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี  
  ผู^สูงอายุ คนพิการ และผู^ด^อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห�งชาติ 
   ๔. ผู^ชํานาญการประจําตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห�งชาติพลตํารวจเอก  
  พงศพัศ พงษ�เจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห�งชาติ 
  ๕. ท่ีปรึกษาศูนย�ปuองกันปราบปรามกระทําความผิดเก่ียวกับ 
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล^อมสํานักงานตํารวจแห�งชาติ  
  (ศปทส.ตร.) 
   ๖. ท่ีปรึกษาศูนย�ปรองดองสมานฉันท�เพ่ือการปฏิรูป   
ผลงานวิชาการ    : “รูปแบบการอบรมกล�อมเกลาทางการเมืองของนักเรียนระดับ 
  มัธยมศึกษา 
  จังหวัดสุพรรณบุรี” วารสาร มจร สังคมศาสตร�ปริทรรศน� ป�ท่ี ๑๐  
  ฉบับท่ี ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔) 
 : “การสร^างความเสมอภาคในสังคม : แนวคิด.หลักการบนฐานคิด 

  ธรรมาภิบาล” วารสาร มจร สังคมศาสตร�ปริทรรศน� ป�ท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๑  
  (มกราคม-มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔) : (หน^า ๓๓๔-๓๔๒) 

 :  “มโนทัศน�ทางการเมืองสมัยใหม�” นิตยสารพุทธจักร (ฉบับพิเศษ) :  
  งานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาสี 
  หนุราช ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา วันท่ี ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
  : (หน^า ๒๗๘-๒๘๕)  
  :  “การมีส�วนร�วมของประชาชนกับการดูแลสุขภาพในสภาวะวิกฤต” 
  วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย ม.มหิดล ป�ท่ี ๑๖ ฉบับท่ี ๑  
  (มกราคม-มิถุนายน พ.ศ ๒๕๖๓) : (หน^า ๑๕-๒๗) 
  : “อํานาจอธิปไตยกับแนวคิดว�าด̂วยเจ^าของอํานาจและการแสดงออก 
  ของประชาชน” วารสาร มจร สังคมศาสตร�ปริทรรศน� ป�ท่ี ๙ ฉบับท่ี ๒  
  (เมษายน–มิถุนายน ๒๕๖๓), หน^า ๓๐๔-๓๑๕ 
 : “ระบบราชการไทยกับข̂าราชการไทย : ระบบราชการเข̂มแข็ง  

   ข̂าราชการก็เข̂มแข็ง” วารสาร มจร สังคมศาสตร�ปริทรรศน�ป�ท่ี ๙  
  ฉบับท่ี ๓ (กรกฎาคม–กันยายน ๒๕๖๓), หน^า ๒๖๗-๒๗๗ 

  : “กระบวนการสื่อสารทางการเมืองของ พลตํารวจเอก พงศพัศ พงษ� 
  เจริญ : ศึกษาในช�วงเวลา ป� ๒๕๒๑-๒๕๖๐” วารสาร สวนสุนันทา 
  วิชาการและวิจัย ป�ท่ี ๑๒ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑),  
  หน^า ๒๗-๔๒ 
การฝ�กอบรม : ๒๕๖๔ ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล^อมสําหรับนักบริหาร 
  ระดับสูง รุ�นท่ี ๘ กรมส�งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล^อม กระทรวง 
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล^อม 



 

 :  ๒๕๖๔ ประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสาหรับนักบริหารระดับสูง รุ�นท่ี  
  ๒ สถาบันพระปกเกล^า 
 : ๒๕๖๔ อบรมออนไลน�หลักสูตร โควิด ๑๙ และระบาดวิทยา 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
 : ๒๕๖๓ หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร�การปuองกันและปราบปราม 
  ยาเสพติด ระดับสูง (นบส.ปปส.) รุ�นท่ี ๒ สถาบันพัฒนาบุคลากรด̂าน 
  การปuองกันและปราบปรามยาเสพติด สํานักงาน ป.ป.ส 
 : ๒๕๖๓ การอบรม “โครงการเพ่ิมศักยภาพผู^พิพากษาสมทบในศาล 
  เยาวชนและครอบครัวกลาง” ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
  : ๒๕๖๓ หลักสูตร การบริหารงานยุติธรรม ระดับสูง รุ�นท่ี ๑๑ (ยธส.  
  ๑๑) “Prison Overcrowding” สํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวง 
   ยุติธรรม 
  :  ๒๕๖๒ หลักสูตร พัฒนาสัมพันธ�เครือข�ายความม่ันคงระดับผู^บริหาร  
  (พคบ.) รุ�นท่ี ๑๑ : กอ.รมน. 
  : ๒๕๖๑ หลักสูตร ผู^บริหารระดับสูงด̂านการบริหารงานพัฒนาเมือง  
  (มหานคร รุ�น ๖) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
 : ๒๕๖๑ หลักสูตร นวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม�สําหรับนักบริหาร 
  ระดับสูง (นบส.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� (นิด^า) 
  : ๒๕๖๑ หลักสูตรการปฏิบัติงานสนับสนุนสภานิติบัญญัติแห�งชาติ และ 
  สมาชิกสภาขับเคลื่อนการ ปฏิรูปประเทศ รุ�นท่ี ๕ : สถาบัน 
  พระปกเกล^า 
  : ๒๕๖๐ การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการ 
  ปกครองในระบอบประชาธิปไตย สําหรับนักบริหารระดับสูง รุ�นท่ี ๒๐  
  : สถาบันพระปกเกล^า 
  : ๒๕๖๐ การอบรมหลักสูตรผู^บริหารระดับสูงด̂านการบริหารเมือง (ผู^นํา 
  เมือง รุ�นท่ี ๒) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
  : ๒๕๖๐ การอบรมเป�นนักบินเหินเวหากิตติมศักด์ิ : กองทัพอากาศ 
  : ๒๕๕๙ การฝ¦กโดดหอสูง : กองกํากับการ ๑ กองบังคับการฝ¦กพิเศษ 
  กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 
  : ๒๕๕๙ หลักสูตร การอบรมเพ่ือสร^างวิทยากร (Training the Trainer)  
  ด̂านกิจการโทรทัศน�ข้ันสูง สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย 
  เสียงกิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
  : ๒๕๕๙ หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร^อยของสังคม 
  ภาครัฐเอกชน (บรอ.) รุ�นท่ี ๓ กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจ 
  แห�งชาติ 
  : ๒๕๕๗ หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร^างสังคมสันติสุข รุ�น 
  ท่ี ๕ สถาบันพระปกเกล^า 



 

ท่ีอยู�ปgจจุบัน : เลขท่ี ๔๔๔ ถนนแจ^งวัฒนะ แขวงทุ�งสองห^อง เขตหลักสี่  
  กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ 

 




