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บทคัดย่อ 

 

  งำนวิจัยครัง้นีด้ ำเนินกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ           

ในกำรปฏิบตัิรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของกรมประชำสมัพนัธ์ ร้อยละของกลุ่มเป้ำหมำย        

ท่ีรับรู้ เข้ำใจ เช่ือมั่น และน ำข้อมูลข่ำวสำรมำตรกำรแก้ไขปัญหำโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่ำ 2019                 

ไปใช้ประโยชน์ โดยใช้วิ ธีกำรวิจัยเชิงปริมำณ คือวิ ธีกำรวิจัยเชิงส ำรวจ (Survey research)                        

กับกลุ่มประชำชนชำวไทยทัง้ในกรุงเทพมหำนครและส่วนภูมิภำค จ ำนวน 2,000 คน และชำว

ต่ำงประเทศ 250 คน โดยใช้แบบสอบถำมเป็นเคร่ืองมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูล     

ใช้สถิติร้อยละและค่ำเฉล่ียประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมส ำเร็จรูป SPSS นอกจำกนัน้ได้ใช้วิธี                 

กำรวิจยัเชิงคณุภำพด้วยกำรสนทนำกลุ่ม (Focus group discussions) กับผู้ รับบริกำรและผู้ มีส่วนได้

สว่นเสียทัง้ในกรุงเทพมหำนคร และภมูิภำคตำ่งๆ จ ำนวน 80 คน 

  ผลกำรวิจยัมีดงันี ้

  1.  ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยชำวไทยมีกำรรับรู้ข่ำวสำรเก่ียวกับมำตรกำรแก้ไขปัญหำ

โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่ำ 2019 จำกส่ือสำรสนเทศของกรมประชำสัมพันธ์มำกท่ีสุด รองลงมำคือ             

จำกสถำนีโทรทศัน์ NBT ผลกำรรับรู้ข่ำวสำรโดยภำพรวม ร้อยละ 83.2 ซึ่งสงูกว่ำเกณฑ์กำรประเมินผล    

ท่ีก ำหนดไว้ 

  2.  ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยชำวไทย มีควำมเข้ำใจเนือ้หำข่ำวสำรโดยภำพรวมร้อยละ 

95.9 ซึง่สงูกวำ่เกณฑ์กำรประเมินผลท่ีก ำหนดไว้ 

  3.  ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยชำวไทย มีควำมเช่ือมัน่ต่อข้อมลูข่ำวสำรโดยรวม ร้อยละ 

82.0 และมีควำมเช่ือมัน่ตอ่นโยบำยรัฐบำลเก่ียวกบัมำตรกำรแก้ไขปัญหำโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่ำ 2019 

ร้อยละ 79.4 ซึง่สงูกวำ่เกณฑ์กำรประเมินผลท่ีก ำหนดไว้ 

  4.  ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยชำวไทยมีกำรน ำข่ำวสำรไปใช้ประโยชน์ โดยภำพรวม      

ร้อยละ 85.8 ซึง่สงูกวำ่เกณฑ์กำรประเมินผลท่ีก ำหนดไว้ 

  5.  ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยชำวต่ำงประเทศได้รับข่ำวสำรจำกส่ือออนไลน์ของ            

กรมประชำสัมพันธ์มำกท่ีสุดคือ ทำงเว็บไซต์ และเฟซบุ๊ก ผลกำรรับรู้ข่ำวสำรมำตรกำรแก้ไขปัญหำ        

โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนำ่ 2019 โดยภำพรวม ร้อยละ 84.2 ซึง่สงูกวำ่เกณฑ์กำรประเมินผลท่ีก ำหนดไว้ 
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  6.  กลุ่มผู้ ร่วมสนทนำกลุ่มได้แสดงควำมคิดเห็นและควำมพึงพอใจ / ไม่พอใจ ต่อกำร

น ำเสนอเนือ้หำข่ำวสำรจำกส่ือวิทยกุระจำยเสียงแหง่ประเทศไทย ส่ือวิทยโุทรทศัน์NBT และส่ือออนไลน์

ของกรมประชำสมัพนัธ์ ในทิศทำงท่ีสอดคล้องกนัคือ ส่ือของกรมประชำสมัพนัธ์มีกำรน ำเสนอข่ำวสำร      

ท่ีน่ำเช่ือถือ อ้ำงอิงได้ มีประโยชน์ต่อกำรด ำเนินชีวิต มีเนือ้หำเก่ียวกับท้องถ่ินท่ีมีอัตลักษณ์เฉพำะ            

มีจรรยำบรรณในกำรน ำเสนอข่ำวสำร มีศกัยภำพในกำรเข้ำถึงแหลง่ข้อมลู มีควำมพร้อมด้ำนทรัพยำกร

บคุคลและช่องทำงกำรส่ือสำรท่ีครบครัน แตมี่กำรท ำงำนแบบระบบรำชกำร ซึง่เป็นเง่ือนไขและข้อจ ำกดั

ในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน มีควำมล่ำช้ำ และไม่เป็นกลำงเพรำะถูกแทรกแซงทำงกำรเมืองและ                 

เป็นกระบอกเสียงของรัฐ เนือ้หำไม่ค่อยหลำกหลำย และยังไม่ทันสมัยด้ำนเทคนิคกำรน ำเสนอ          

ส ำหรับควำมคำดหวังต่อส่ือของกรมประชำสัมพันธ์ นัน้  ต้องกำรให้เป็นส่ือท่ีมีจุดยืนในด้ำน                   

ควำมน่ำเช่ือถือของข้อมูลข่ำวสำร มีควำมเป็นกลำง และพัฒนำด้ำนเทคนิคกำรน ำเสนอรำยกำร             

ให้ทันสมัย โดยเฉพำะส่ือออนไลน์ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ รับสำรและมีควำมน่ำสนใจ  
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Abstract 

 

This research is conducted to evaluate indicator from the government and Public Relations 

Department in fiscal year 2020. The first part represents percentage of target audience’s 

acknowledgement, understanding, reliability and usage toward Corona Virus (Covid-19) 

pandemic news and information. A quantitative method was employed by survey research. 

Questionnaire distributed among Thai target audience both in Bangkok and regional area with 

the total number of 2,000 respondents and foreign target with the total number of 250 

respondents. Together with a qualitative approach by implementing focus group toward 

service user and stakeholder both in Bangkok and regional area with the total number of 80 

participants. 

The research results are as followed 

1. Thai target audiences have highest news and information acknowledgement toward 

policies concerning Corona Virus (Covid-19) from the PRD, followed by NBT television 

station. The overall acknowledgement is equal to 83.2 percent which is higher than the 

evaluation criteria. 

2. Thai target audiences have overall understanding level toward news and information at 

95.9 percent which is higher than the evaluation criteria. 

3. Thai target audiences have reliability toward news and information at 82.0 and reliability 

toward government policies concerning Corona Virus (Covid-19) preventive measures 

at 79.4 percent which is higher than the evaluation criteria. 

4. Thai target audience overall usage of news and information is equal to 85.8 percent 

which is higher than the evaluation criteria. 

5. Foreign target audience most receive news and information from Public Relations 

Department’s online channel which are websites and Facebook. The overall 

acknowledgement of news and information about Corona Virus (Covid-19) is equal  to 

84.2 percent which is higher than the evaluation criteria. 
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Participants from the focus group have positive and negative opinions toward news and 

information from the PRD’s radio broadcasting, television and online sources consistently; news 

and information from the Public Relations Department are reliable, referable and can be used 

in daily life. Moreover, the local news and information content have unique identity and are 

ethical so as referable to the original sources. Together with the human resources and variety 

of communication channel, PRD has well performed. Nevertheless, the traditional and formal 

working system is a limitation and delay certain process. The political interruption also reflects 

on credibility as the PRD is the representative of the government and the news and information 

are viewed as partial. The content of the news and information required more variety and up to 

date presentation technique. For the expectation toward Public Relations Department, the 

participants expect credible and impartial sources so as a creative and up to date news and 

information presentation technique according to receiver’s need and interest. 
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รำยงำนฉบบัผู้บริหำร 

 
หลักการและเหตุผล 

   ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ได้รับกำรประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำและมีผล

บงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 13 ตลุำคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นมำ ได้ก ำหนดแผนแม่บทหลกัของกำรพฒันำประเทศ

ภำยใต้วิสยัทศัน์ท่ีว่ำ “ประเทศมีควำมมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน เป็นประเทศพฒันำแล้วด้วยกำรพฒันำตำม

หลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” รวมทัง้ก ำหนดแผนส ำคญัของประเทศ ได้แก่ แผนแม่บทภำยใต้

ยทุธศำสตร์ชำต ิแผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชำต ิฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 

- 2564) นโยบำยและแผนควำมมั่นคงแห่งชำติ ตลอดจนแผนระดับชำติอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเป็น

แนวทำงส ำคญัและทิศทำงหลกัในกำรพฒันำประเทศ นอกจำกนีป้ระกำศในรำชกิจจำนเุบกษำเม่ือวนัท่ี 

26 เมษำยน พ.ศ. 2562 ยังได้ก ำหนดให้ทุกส่วนรำชกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรฯ 5 ปี โดยเร่ิมแรก         

ให้จดัท ำแผน 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ให้สอดคล้องกบัยทุธศำสตร์ชำติและแผนส ำคญัของประเทศ 

กอปรกับมติกำรประชุมของคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี  6 พฤศจิกำยน 2561 ได้เห็นชอบ          

กบักรอบ กลไก และแนวทำงในกำรประเมินส่วนรำชกำรและจงัหวดัตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ

ในกำรปฏิบตัิรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันำระบบกำรด ำเนินงำน

ของส่วนรำชกำร ในกำรขบัเคล่ือน ภำรกิจส ำคญัของรัฐบำล กำรแก้ไขปัญหำและกำรอ ำนวยควำมสะดวก

แก่ประชำชน และเพ่ือเพิ่มศกัยภำพของส่วนรำชกำรในกำรสนบัสนนุกำรพฒันำประเทศ   

  กรมประชำสัมพันธ์ในฐำนะหน่วยงำนหลักในกำรประชำสัมพันธ์ภำครัฐ จึงได้มีกำร

จดัท ำแผนปฏิบตัิรำชกำรกรมประชำสมัพนัธ์ พ.ศ. 2563 – 2580 ขึน้ เพ่ือให้สำมำรถรองรับยุทธศำสตร์

ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยทุธศำสตร์ชำติ ตลอดจนแผนระดบัชำติอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงให้สอดคล้องกับ

บริบทแวดล้อม พฤติกรรมกำรบริโภคส่ือของประชำชน ฯลฯ ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่ำงมำกในแวดวงกำร

ส่ือสำรประชำสมัพนัธ์ทัง้ในประเทศ และในระดบัสำกล อีกทัง้ยงัได้จดัให้มีกำรประเมินผลโครงกำรและ

กิจกรรมต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับยุทธศำสตร์ชำติและนโยบำยส ำคญัของรัฐบำล ภำยใต้กำรประเมินส่วน

รำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบตัิรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

เพ่ือให้กรมประชำสัมพันธ์สำมำรถ    น ำผลกำรประเมินไปใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรปรับปรุง

พฒันำกำรด ำเนินงำนและกำรจดัท ำแผนประชำสมัพนัธ์ในปีต่อไป รวมถึงแจ้งให้หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง
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ทรำบโดยก ำหนดให้มีกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยเพ่ือประเมินกำรรับรู้ ควำม

เข้ำใจ ควำมเช่ือมั่นในข้อมูลข่ำวสำร และกำรน ำไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำง                         

มีประสิทธิภำพ คณะนิเทศศำสตร์และนวตักรรมกำรจดักำร สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์  จึงได้

ด ำเนินกำรวิจยัเพ่ือประเมินผลตำมมำตรกำรดงักลำ่ว โดยมีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

วัตถุประสงค์ 

  1)  เพ่ือศึกษำกำรเปิดรับส่ือ กำรรับรู้ ควำมเข้ำใจ ในเนือ้หำยุทธศำสตร์ชำติและ

นโยบำยส ำคญัของรัฐบำลของประชำชนกลุม่เป้ำหมำยในประเทศ 

  2)  เพ่ือศึกษำควำมเช่ือมัน่ในเนือ้หำยุทธศำสตร์ชำติและนโยบำยส ำคญัของรัฐบำล

ของประชำชนกลุม่เป้ำหมำยในประเทศ 

  3)  เพ่ือศกึษำกำรน ำข้อมลูข่ำวสำรเก่ียวกบัเนือ้หำยทุธศำสตร์ชำติและนโยบำยส ำคญั

ของรัฐบำลไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ ำวนัของประชำชนกลุม่เป้ำหมำยในประเทศ 

4)  เพ่ือศกึษำกำรเปิดรับส่ือ กำรรับรู้ในเนือ้หำกำรประชำสมัพนัธ์ภำพลกัษณ์ของประเทศ

ไทยและนโยบำยส ำคญัของรัฐบำลของกลุม่เป้ำหมำยชำวตำ่งประเทศ 

5)  เพ่ือศึกษำควำมต้องกำร ควำมคำดหวัง และควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ ในกำร

รับชมและรับฟังข้อมูลข่ำวสำรจำกสถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย สถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่ง

ประเทศไทย และส่ือออนไลน์ กรมประชำสมัพนัธ์ ของผู้ รับบริกำรและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 

  1)  เป็นข้อมูลก ำหนดแนวทำงในกำรปรับปรุง และพัฒนำส่ือประเภทต่ำง ๆ และ           

กำรประชำสมัพนัธ์ท่ีเก่ียวข้องกบักำรส่ือสำรและกำรประชำสมัพนัธ์ยทุธศำสตร์ชำติและนโยบำยส ำคญัของ

รัฐบำล 

  2)  เป็นฐำนข้อมลูในกำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนโครงกำร

ประชำสมัพนัธ์ยทุธศำสตร์ชำตแิละนโยบำยส ำคญัของรัฐบำลในปีตอ่ไป 

3)  น ำผลกำรประเมินไปรำยงำนกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุง

ประสิทธิภำพในกำรปฏิบตัริำชกำรตอ่ส ำนกังำน ก.พ.ร. 
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4)  เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุง เปล่ียนแปลง และพัฒนำกำรด ำเนินงำนของส่ือ

วิทยกุระจำยเสียงส่ือวิทยโุทรทศัน์ และส่ือออนไลน์ของกรมประชำสมัพนัธ์ ในอนำคตตอ่ไป 

5)  เป็นแนวทำงในกำรพฒันำองค์ควำมรู้ในเชิงกำรประเมินผลด้ำนควำมพึงพอใจของ

ผู้บริโภค (Customer Satisfaction) ในภำพรวมตอ่ไป 

     

ขอบเขตการศึกษา 

    ขอบเขตของกำรด ำเนินงำนตำมวตัถปุระสงค์ต้องครอบคลมุประเดน็ตำ่ง ๆ ดงันี ้

   ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 

         1) ประเด็นกำรศึกษำกำรเปิดรับส่ือ กำรรับรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมเช่ือมั่นในข้อมูล

ข่ำวสำร และกำรน ำข้อมูลข่ำวสำรไปใช้ประโยชน์ ท่ีครอบคลุมโครงกำรและกิจกรรมต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง        

กับยุทธศำสตร์ชำติและนโยบำยส ำคญัของรัฐบำลท่ีมีเนือ้หำกำรประชำสมัพันธ์เก่ียวกับสถำนกำรณ์     

กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ2019 (COVID-19) กำรเตรียมควำมพร้อมป้องกันกำรควบคุม    

กำรแก้ไขปัญหำ และบรรเทำผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ2019 (COVID-19) 

2) ประเดน็กำรศกึษำควำมต้องกำร ควำมคำดหวงั และควำมพงึพอใจ/ไมพ่งึพอใจ 

ในกำรรับชมและรับฟังข้อมูลข่ำวสำรจำกสถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย สถำนีวิทยุโทรทศัน์

แหง่ประเทศไทย และส่ือออนไลน์กรมประชำสมัพนัธ์ ของผู้ รับบริกำรและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย  

  ขอบเขตด้ำนส่ือประชำสมัพนัธ์ 

 ด ำเนินกำรศกึษำกำรรับรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมเช่ือมัน่ และกำรน ำไปใช้ประโยชน์จำก

ข้อมูลข่ำวสำร ของประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย ซึ่งได้รับข้อมูลข่ำวสำรจำกส่ือประชำสัมพันธ์และช่อง

ทำงกำรส่ือสำรทกุประเภท รวมถึงกิจกรรมตำ่งๆของกรมประชำสมัพนัธ์ 

 

นิยามศัพท์ 

  กำรรับรู้  หมำยถึง  กำรเคยได้รับทรำบขำ่วสำรเก่ียวกบัมำตรกำรแก้ไขปัญหำโรคติดตอ่

โคโรน่ำ 2019 (COVID-19) ทัง้ในด้ำนสถำนกำรณ์ และกำรแก้ไขปัญหำประจ ำวัน กำรเตรียมควำม

พร้อม และมำตรกำรกำรแก้ไขปัญหำตำ่งๆของภำครัฐ 
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  ควำมเข้ำใจ  หมำยถึง  มีควำมเข้ำใจในเนือ้หำข่ำวสำรกำรประชำสัมพันธ์ประเด็น

ส ำคัญเก่ียวกับมำตรกำรแก้ปัญหำโรคติดเชือ้โคโรน่ำ 2019 (COVID-19) ซึ่งได้มีกำรเผยแพร่

ประชำสมัพนัธ์ไปแล้ว 

  ควำมเช่ือมัน่  หมำยถึง  ควำมเช่ือถือ เช่ือมัน่ตอ่ข้อมลูข่ำวสำรมำตรกำรป้องกนักำรติด

เชือ้โคโรน่ำไวรัส 2019 (COVID-19) จำกส่ือกรมประชำสมัพนัธ์ ซึ่งประกอบด้วยด้ำนควำมถกูต้อง ด้ำน

ควำมรวดเร็ว ทันต่อเหตุกำรณ์ ด้ำนควำมครบถ้วน รอบด้ำน รวมถึงควำมเช่ือมั่นต่อนโยบำยกำร

แก้ปัญหำกำรป้องกนักำรตดิเชือ้โรคดงักล่ำวของภำครัฐ 

  กำรใช้ประโยชน์  หมำยถึง  กำรน ำข้อมูลข่ำวสำรจำกท่ีได้รับรู้ไปใช้ประโยชน์                 

ในชีวิตประจ ำวนั ได้แก่ เป็นข้อมูลควำมรู้ในกำรดแูลและป้องกันตนเอง กำรดแูลและให้ควำมรู้กับคนใน

ครอบครัว กำรตดิตำมขำ่วสำร และเหตกุำรณ์ในปัจจบุนัเก่ียวกบัมำตรกำรนี ้เป็นประโยชน์ในกำรท่ีจะได้

แนวทำงกำรปฏิบตัติำมมำตรกำรของภำครัฐ รวมทัง้ได้ชอ่งทำงในกำรแจ้งหรือรับควำมชว่ยเหลือ 

  ส่ือประชำสัมพันธ์  หมำยถึง  ช่องทำงกำรส่ือสำรทุกช่องทำง รวมทัง้กิจกรรมท่ีกรม

ประชำสมัพนัธ์เลือกใช้ในกำรเผยแพร่ข้อมลูขำ่วสำรเก่ียวกบัมำตรกำรดงักลำ่วนี ้

  สัมฤทธ์ิผลของกำรประชำสัมพันธ์  หมำยถึง  ควำมส ำเร็จในกำรประชำสัมพันธ์ ซึ่ง

พิจำรณำจำกผลท่ีเกิดขึน้กบัประชำชน โดยก่อให้เกิดกำรรับรู้ เข้ำใจตอ่เนือ้หำมำตรกำรแก้ไขปัญหำโรค

ติดเชือ้ไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) รวมทัง้เช่ือมัน่ตอ่ข้อมลูข่ำวสำร และน ำไปใช้ประโยชน์ได้บรรลุ

ตำมเกณฑ์ควำมส ำคญัท่ีก ำหนดไว้ ดงันี ้

   -  ร้อยละของกลุ่มเป้ำหมำยภำยในประเทศท่ีรับรู้ เข้ำใจ และเช่ือมัน่ในเนือ้หำ 

มำตรกำรแก้ไขปัญหำโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) และน ำไปใช้ประโยชน์ได้ตำมเกณฑ์

กำรประเมิน 

   -  ร้อยละของกลุ่มเป้ำหมำยชำวต่ำงประเทศท่ีรับรู้ในเนือ้หำ มำตรกำรแก้ไข

ปัญหำโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนำ่ 2019 (COVID-19) ตำมเกณฑ์กำรประเมิน 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

  กำรด ำเนินกำรประเมินผลครัง้นีใ้ช้กำรวิจยัทัง้เชิงปริมำณและเชิงคณุภำพ โดยใช้วิธีกำร

วิจัยเชิงส ำรวจ (Survey Research) เพ่ือศึกษำกำรรับรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมเช่ือมั่น และกำรน ำข้อมูล

ข่ำวสำรเก่ียวกบัมำตรกำรแก้ไขปัญหำโรคติดเชือ้โคโรน่ำ 2019 (COVID-19) ไปใช้ประโยชน์และน ำผล

กำรศึกษำไปเทียบกับเกณฑ์กำรประเมินตำมท่ีกรมประชำสัมพันธ์ได้ก ำหนดไว้ รวมถึงกำรศึกษำ         

โดยวิธีกำรสนทนำกลุ่ม (Focus Group) กับกลุ่มเป้ำหมำยท่ีเป็นผู้ รับบริกำรและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย       

ของกรมประชำสมัพนัธ์ ดงัมีรำยละเอียดตอ่ไปนี ้

 

การวิจัยเชิงปริมาณ 

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายชาวไทย 

 ประชากร  

  หมำยถึง  ประชำชนทัว่ไปทัง้ท่ีอำศยัอยู่ในกรุงเทพมหำนคร และทกุจงัหวดัทัว่ประเทศ

ไทย 

 กลุ่มตัวอย่าง 

  ด ำเนินกำรเก็บข้อมูลโดยสุ่มตวัอย่ำงแบบเฉพำะเจำะจง (Purposive Sampling) จำก

กลุ่มประชำชนเป้ำหมำยตำมท่ีกรมประชำสัมพันธ์ก ำหนด คือ ประชำชนพืน้ท่ีส่วนกลำง ได้แก่ 

กรุงเทพมหำนคร และพืน้ท่ีส่วนภูมิภำคของส ำนักประชำสัมพันธ์เขต 1 – 8 จ ำนวน 2,000 คน                  

ซึ่งครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยหลัก (ประชำชนทั่วไป อำยุระหว่ำง 26 – 50 ปี) และกลุ่มเป้ำหมำยรอง 

(เยำวชน อำยุระหว่ำง 15 – 25 ปี และประชำชนทั่วไปอำยุตัง้แต่ 51 ปีขึน้ไป) โดยรวบรวมข้อมูลจำก

พืน้ท่ีตำ่งๆ ดงันี ้

1. ตวัแทนประชำชนในพืน้ท่ีสว่นกลำง คือ  

กรุงเทพมหำนคร และปริมณฑล จ ำนวน 400 คน 

2. ตวัแทนประชำชนในเขตส ำนกัประชำสมัพนัธ์เขต 1 คือ  

จงัหวดัขอนแก่น จ ำนวน 200 คน 

3. ตวัแทนประชำชนในเขตส ำนกัประชำสมัพนัธ์เขต 2 คือ  

จงัหวดัอบุลรำชธำนี จ ำนวน 200 คน 

4. ตวัแทนประชำชนในเขตส ำนกัประชำสมัพนัธ์เขต 3 คือ  
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จงัหวดัเชียงใหม ่จ ำนวน 200 คน 

5. ตวัแทนประชำชนในเขตส ำนกัประชำสมัพนัธ์เขต 4 คือ  

จงัหวดัพิษณโุลก จ ำนวน 200 คน 

6. ตวัแทนประชำชนในเขตส ำนกัประชำสมัพนัธ์เขต 5 คือ  

จงัหวดัสรุำษฎร์ธำนี จ ำนวน 200 คน 

7. ตวัแทนประชำชนในเขตส ำนกัประชำสมัพนัธ์เขต 6 คือ  

จงัหวดัสงขลำ จ ำนวน 200 คน 

8. ตวัแทนประชำชนในเขตส ำนกัประชำสมัพนัธ์เขต 7 คือ  

จงัหวดัจนัทบรีุ จ ำนวน 200 คน 

9. ตวัแทนประชำชนในเขตส ำนกัประชำสมัพนัธ์เขต 8 คือ  

จงัหวดักำญจนบรีุ จ ำนวน 200 คน 

(ขนำดตวัอย่ำงในพืน้ท่ีส่วนกลำง และแตล่ะภำคมีไม่น้อยกว่ำ 400 คน เพ่ือให้สำมำรถ

อ้ำงอิงได้ตำมเกณฑ์ของ Taro Yamane (1967) 

 

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายชาวต่างประเทศ 

 ประชากร 

  หมำยถึง  ชำวต่ำงประเทศท่ีพ ำนักอำศัย และประกอบอำชีพในประเทศไทย  และ      

ชำวตำ่งประเทศท่ีอยูน่อกประเทศไทย 

 กลุ่มตัวอย่าง 

 1.  ขนำดตวัอยำ่ง จ ำนวนรวม 250 ตวัอยำ่ง  

   2.  วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง กำรคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ำงใช้วิธีกำรสุ่มแบบเฉพำะเจำะจง 

(Purposive) ก ับกลุ ่มตวัอย ่ำง ที ่เ ป็นกลุ ่ม เ ป้ำหมำยหล ักในกำรประชำส ัมพ ันธ์ข ่ำวสำรของ                  

กรมประชำสมัพนัธ์ ดงันี ้

 

   - ส่ือมวลชนตำ่งประเทศท่ีมีส ำนกัขำ่วในประเทศไทย 

   - ผู้ประกอบกำรธุรกิจ และนกัลงทนุชำวตำ่งประเทศท่ีอยูใ่นประเทศไทย 

   - สถำนทตูตำ่งประเทศในประเทศไทย และองค์กรระหวำ่งประเทศ 
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   - นกัศึกษำชำวต่ำงประเทศในประเทศไทย และชำวต่ำงประเทศทัง้ท่ีพ ำนัก  

ในประเทศไทย และนอกประเทศไทย 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

1. กำรสร้ำง และพัฒนำเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรศึกษำ ซึ่งได้แก่ แบบสอบถำมทัง้ 2 ชุด 

ด ำเนินกำรตำมขัน้ตอน ดงันี ้

1.1 ศึกษำเอกสำรท่ีเก่ียวข้อง  ได้แก่  ประเด็นเนือ้หำในกำรประชำสัมพันธ์ รวมทัง้

รำยกำรวิทยุ และโทรทศัน์ท่ีเผยแพร่ประเด็นต่ำงๆ ให้กับประชำชน  โดยร่วมกบั

กำรพิจำรณำของเจ้ำหน้ำท่ีของกรมประชำสมัพนัธ์ 

1.2 ท ำกำรตรวจสอบคณุภำพของเคร่ืองมือ คือ ควำมเช่ือมัน่ และควำมเท่ียงตรงของ

แบบสอบถำม (Reliability และ Validity) โดยน ำร่ำงแบบสอบถำม ไปทดสอบ

กบักลุ่มประชำชนท่ีมิใช่กลุ่มตวัอย่ำง จ ำนวน 30 ชดุ และตรวจสอบด้วยวิธีกำรทำง

สถิติ (Alpha Coefficient) ได้ค่ำ Alpha อยู่ระหว่ำง 0.81 - 0.89 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ท่ี

เช่ือถือได้ 

2. โครงสร้ำงของแบบสอบถำม ประกอบด้วย 

2.1  แบบสอบถำมส ำหรับกลุม่เป้ำหมำยชำวไทย แบง่ออกเป็น 

  ส่วนท่ี 1 คือ ค ำถำมเก่ียวกับลักษณะทำงประชำกร ได้แก่ เพศ อำยุ ระดับ

กำรศกึษำ อำชีพ และรำยได้เฉล่ียตอ่เดือน 

  ส่วนท่ี 2  คือ ค ำถำมกำรรับรู้เนือ้หำเก่ียวกับมำตรกำรแก้ไขปัญหำโรคติดเชือ้

ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ได้แก่ ค ำถำมเก่ียวกบั ส่ือ / ช่องทำงกำรรับรู้

ข่ำวสำร และค ำถำมเก่ียวกับประเด็นเนือ้หำข่ำวสำรตำมมำตรกำรฯท่ีได้

ประชำสมัพนัธ์ค ำถำมสว่นนีเ้ป็นค ำถำมระดบัมำตรวดั 5 ระดบั  

  สว่นท่ี 3  คือ ค ำถำมควำมเข้ำใจเก่ียวกบัมำตรกำรแก้ไขปัญหำโรคติดเชือ้ไวรัส

โคโรนำ 2019 (COVID-19) เป็นค ำถำมวดัควำมเข้ำใจแบบเลือกตอบ  

  ส่วนท่ี 4  คือ ค ำถำมควำมเช่ือมั่น และกำรน ำข่ำวสำรไปใช้ประโยชน์ เป็น

ค ำถำมมำตรวดั 5 ระดบัและค ำถำมควำมพงึพอใจตอ่ขำ่วสำร  

2.2 แบบสอบถำมส ำหรับกลุม่เป้ำหมำยชำวตำ่งประเทศ แบง่ออกเป็น 

 สว่นท่ี 1  คือ ค ำถำมข้อมลูสว่นบคุคล คือ เพศ และอำชีพ 
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 ส่วนท่ี 2  คือ ค ำถำมเก่ียวกบักำรรับข่ำวสำรจำกส่ือ / ช่องทำงจำกในประเทศไทย 

และของกรมประชำสมัพนัธ์เป็นค ำถำมเลือกตอบ  และ 

 ส่วนท่ี 3  คือ ค ำถำมเก่ียวกับกำรรับรู้ประเด็นข่ำวสำรมำตรกำรแก้ไขปัญหำ                     

โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) เป็นค ำถำมระดบัมำตรวดั 5 ระดบั  

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  กำรเก็บรวบรวมข้อมลูจำกกลุม่ตวัอยำ่งในแตล่ะพืน้ท่ี ซึง่หมำยถึง ประชำชนทัว่ไป และ

ชำวตำ่งประเทศ ตำมเกณฑ์ท่ีได้กลำ่วถึงแล้วข้ำงต้น ในชว่งเดือนมิถนุำยน และกรกฎำคม 2563 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

  เม่ือได้ข้อมูลจำกแหล่งต่ำงๆ แล้ว ท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้หลักกำรทำงสถิติ       

เชิงพรรณนำ (Descriptive  Statistics) เพ่ือน ำเสนอข้อสรุปผลกำรวิจยัตำมวตัถปุระสงค์ ได้แก่  ร้อยละ  

 การประมวลผลข้อมูล 

  กำรประมวลผลข้อมูลใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ SPSS (Statistical Package 

for the Social Science for Windows) แสดงผลกำรวิเครำะห์ข้อมลู 

 

การวิจัยเชิงคุณภาพ 

  ใ ช้วิ ธีกำรสนทนำกลุ่ ม  (Focus Group Discussions) กับกลุ่ม เ ป้ำหมำย ท่ี เ ป็น

ผู้ รับบริกำร และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมประชำสมัพนัธ์ จ ำนวน 80 คน ประกอบด้วยกลุ่มเป้ำหมำย

ตำมเกณฑ์ท่ี   กรมประชำสมัพันธ์ก ำหนด ได้แก่ กลุ่มผู้ รับบริกำรและกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีรับชม 

และรับฟังข้อมลูข่ำวสำร จำกสถำนีวิทยกุระจำยเสียงแห่งประเทศไทย สถำนีวิทยโุทรทศัน์แห่งประเทศ

ไทย และส่ือออนไลน์กรมประชำสัมพันธ์ในพืน้ท่ีภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคเหนือ ภำคใต้                  

ภำคตะวันออก ภำคตะวันตก ภำคกลำง และกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 9 กลุ่ม จำก 7 พืน้ท่ีดงักล่ำว 

ได้แก่ 1) ประชำชนทัว่ไป 2) ภำคกำรเมือง 3)ส่ือมวลชน 4) ส่วนรำชกำร/หน่วยงำนภำครัฐ/รัฐวิสำหกิจ 

5) องค์กรพฒันำเอกชน 6) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 7)สถำบนักำรศกึษำ 8) ผู้ประกอบกำรด้ำนกำร

สง่เสริมกำรตลำด และ 9) บคุลำกรของกรมประชำสมัพนัธ์ 

  ประเดน็การสนทนา 

  แนวค ำถำมท่ีใช้ในกำรสนทนำกลุม่ ประกอบด้วย 

  1.  รำยละเอียดส่วนบคุคล 
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  2.  กำรเปิดรับส่ือของกรมประชำสมัพนัธ์ 

  3.  ควำมต้องกำรท่ีมีต่อข้อมูลข่ำวสำรและรำยกำรของสถำนีวิทยุกระจำยเสียง            

แหง่ประเทศไทย สถำนีวิทยโุทรทศัน์แหง่ประเทศไทย และส่ือออนไลน์ของกรมประชำสมัพนัธ์ 

  4.  ควำมคดิเห็นทัว่ไปท่ีมีตอ่กำรรับฟัง รับชม ข้อมลูขำ่วสำรทำงสถำนีวิทยกุระจำยเสียง

แหง่ประเทศไทย สถำนีวิทยโุทรทศัน์แหง่ประเทศไทยและส่ือออนไลน์ของกรมประชำสมัพนัธ์ 

  5.  เหตุผลหลักท่ีท ำให้เลือกเปิดรับข้อมูลข่ำวสำรและรำยกำรส่ือวิทยุกระจำยเสียง        

ส่ือโทรทศัน์ และส่ือออนไลน์ของกรมประชำสมัพนัธ์ 

  6.  ข้อเสนอแนะท่ีต้องกำรให้ปรับปรุงกำรน ำเสนอ ข้อมูลข่ำวสำ รจำกสถำนี

วิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย สถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และส่ือออนไลน์ของ                    

กรมประชำสมัพนัธ์ 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  ด ำเนินกำรจัดสนทนำกลุ่มในภูมิภำคต่ำงๆ และกรุงเทพมหำนครในระหว่ำงเดือน

มิถนุำยน ถึงเดือนสิงหำคม 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

  ใช้กำรวิเครำะห์เชิงพรรณนำ จดักลุ่มควำมคิดเห็นโดยภำพรวมทุกพืน้ท่ี และในแต่ละ

พืน้ท่ี 

 

การประเมินผลความส าเร็จการปฏบิัตงิาน 
 
1.  กำรรับรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมเช่ือมัน่ และกำรใช้ประโยชน์กลุม่เป้ำหมำยประชำชนชำวไทย 
 1.1  กำรรับรู้เนือ้หำขำ่วสำรมำตรกำรแก้ไขปัญหำโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)  
  ผลกำรวิจยัพบว่ำ กลุ่มตวัอย่ำงมีกำรรับรู้เนือ้หำข่ำวสำรเก่ียวกบัมำตรกำรแก้ไขปัญหำ
โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) โดยภำพรวม เทำ่กบั 83.2  ดงัตำรำง 
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ตารางแสดงจ านวนร้อยละและค่าเฉล่ียการรับรู้ข่าวสารจากส่ือของกรมประชาสัมพันธ์             

โดยภาพรวม 

เคยได้ยนิ ได้ฟัง ประเด็นเนือ้หา / ข่าวสาร 

ระดับการรับรู้  

ค่าเฉล่ีย มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อยมาก 

/ไม่เคย 

การเผยแพร่สถานการณ์และการแก้ไขปัญหาประจ าวัน       

1. กำรแถลงข่ำวประจ ำวนัจำกศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่

ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโควิด-19 

879 

(44.0) 

849 

(44.1) 

240 

(12.0) 

28 

(1.4) 

4 

(0.2) 
4.29 

2. รำยกำร “NBT รวมใจสูภ้ยั COVID-19” ทำง NBT 2HD 
467 

(23.4) 

799 

(40.0) 

507 

(25.4) 

157 

(7.9) 

70 

(3.5) 
3.72 

การเตรียมความพร้อมให้คนไทยรับมือกับโรคโควิด-19       

3. ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัโรคโควิด-19  
839 

(41.9) 

950 

(47.5) 

199 

(10.0) 

9 

(0.4) 

3 

(0.2) 
4.31 

4. ข่ำวสำรเก่ียวกบักำรป้องกนัดแูลรักษำสขุภำพของตวัเอง / ครอบครัว 
917 

(45.9) 

918 

(45.9) 

151 

(7.6) 

13 

(0.7) 

1 

(0.1) 
4.37 

5. ข่ำวสำรเก่ียวกบักำรป้องกนัดแูลสภำพจิตใจ  
697 

(34.8) 

954 

(47.7) 

311 

(15.6) 

31 

(1.6) 

7 

(0.4) 
4.15 

6. สถำนกำรณ์กำรระบำดในประเทศและตำ่งประเทศ 
794 

(39.7) 

941 

(47.1) 

244 

(12.2) 

18 

(0.9) 

3 

(0.2) 
4.25 

     มาตรการและการแก้ไขปัญหาของภาครัฐด้านความม่ันคง  

7. กำรรับรู้เก่ียวกบัมำตรกำรจ ำกดักำรเดินทำงเข้ำ-ออกตำ่งประเทศ 
640 

(32.0) 

928 

(46.4) 

370 

(18.5) 

50 

(2.5) 

12 

(0.6) 
4.07 

8. กำรรับรู้เก่ียวกบักำรด ำเนินงำนในพืน้ท่ีตำ่งๆของ อสม. 
589 

(29.5) 

868 

(43.4) 

448 

(22.4) 

84 

(4.2) 

11 

(0.5) 
3.97 
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เคยได้ยนิ ได้ฟัง ประเด็นเนือ้หา / ข่าวสาร 

ระดับการรับรู้  

ค่าเฉล่ีย มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อยมาก 

/ไม่เคย 

9. กำรรับรู้เก่ียวกบักำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนสำธำรณสขุ เช่น 

หน้ำกำกอนำมยัส ำหรับแพทย์ พยำบำล ชดุพีพีอี จ ำนวนเตียง 

จ ำนวนชดุตรวจและยำรักษำโรค 

698 

(34.9) 

94.7 

(47.3) 

321 

(16.1) 

32 

(1.6) 

2 

(0.1) 
4.15 

10. กำรรับรู้เก่ียวกบัข่ำวสำรพรก.ฉกุเฉิน เช่น เคอร์ฟิว ห้ำมขำยสรุำ 
925 

(46.3) 

839 

(41.9) 

210 

(10.5) 

23 

(1.2) 

3 

(0.2) 
4.33 

มาตรการและการแก้ไขปัญหาของภาครัฐด้านเศรษฐกจิ       

11. กำรรับรู้เก่ียวกบัมำตรกำรเยียวยำผู้ ได้รับผลกระทบกลุม่ตำ่งๆ 

เช่น แรงงำน ลกูจ้ำง ผู้ประกอบอำชีพอิสระท่ีไมอ่ยู่ในระบบ

ประกนัสงัคม ผู้ประกนัตน เกษตรกร ผู้ประกอบกำร คนพิกำร ฯลฯ 

715 

(35.8) 

894 

(44.7) 

323 

(16.2) 

61 

(3.1) 

7 

(0.4) 
4.12 

รวมเฉล่ีย 

ร้อยละเฉล่ีย 

4.16 

83.2 
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 1.2  ควำมเข้ำใจมำตรกำรแก้ไขปัญหำโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

  ผลกำรวิจยัพบวำ่กลุม่ตวัอยำ่งมีควำมเข้ำใจโดยภำพรวม เทำ่กบั 95.9  

ตารางแสดงร้อยละผู้มีความเข้าใจเนือ้หาข่าวสารประชาสัมพันธ์โดยภาพรวม 

เนือ้หา / ข้อมูลข่าวสาร 
ร้อยละผู้มีความ

เข้าใจ 

1. สำมำรถประเมินสถำนกำรณ์กำรติดเชือ้โควิด-19 ได้จำกกำรติดตำมรำยงำนข่ำวผู้ติดเชือ้โควิด-19 

ในแตล่ะวนั 
95.8 

2. อำกำรเบือ้งต้นท่ีอำจสนันิษฐำนได้วำ่ติดเชือ้โควิด-19 คือ มีไข้สงู ออ่นเพลีย ไอแห้ง เจ็บคอ  96.6 

3. ผู้มีควำมเสี่ยงตอ่โรคโควิด-19 คือผู้สงูอำย ุและผู้มีโรคประจ ำตวั เช่น หอบหืด เบำหวำน โรคหวัใจ  92.1 

4. กำรล้ำงมือด้วยน ำ้สบู่ 20 วินำทีขึน้ไป เป็นกำรป้องกนักำรติดเชือ้ได้อย่ำงง่ำย และถกูวิธี  95.8 

5. กำรสวมใสห่น้ำกำกอนำมยัเป็นกำรป้องกนักำรติดเชือ้ได้ดี 96.2 

6. กำรเว้นระยะห่ำงทำงสงัคม (Social Distancing) คือต้องเว้นระยะห่ำงกนัอย่ำงน้อย 1 เมตร 93.6 

7. “กำรกินร้อนช้อนสว่นตวั” เป็นวิธีกำรดแูลตนเองให้ปลอดภยัจำกโควิด- 19 98.1 

8. ผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำร ควรต้องใสห่น้ำกำกพลำสติกใส (Face Shield) และหน้ำกำกอนำมยั

ตลอดเวลำ 
97.4 

9. ผู้ ท่ีเดนิทำงจำกตำ่งพืน้ท่ี ต้องกกัตวัอย่ำงน้อย 14 วนั เป็นกำรควบคมุกำรแพร่กระจำยโรค 98.8 

10. “อยู่บ้ำนหยดุเชือ้เพ่ือชำต”ิ เป็นกำรขอควำมร่วมมือเพ่ือไมใ่ห้มีกำรแพร่กระจำยโรคโควิด-19 98.7 

11. กำรลงทะเบียนรับเงิน 5,000 บำท ถือเป็นมำตรกำรเยียวยำผู้ได้รับผลกระทบจำกไวรัสโคโรนำ 

(COVID-19) 
91.6 

12. กำรลดคำ่น ำ้ คำ่ไฟ ในเดือนเมษำยน ถงึ มิถนุำยนเป็นมำตรกำรเยียวยำประชำชน 94.2 

13. มำตรกำรเคอร์ฟิว หมำยถงึ ห้ำมออกจำกบ้ำนในช่วงเวลำท่ีก ำหนด 98.4 

14. กำรให้ควำมรู้เก่ียวกบักำรป้องกนัตนเองจำกโรคโควิด-19 เป็นมำตรกำรแก้ปัญหำของรัฐ 95.6 

ร้อยละเฉล่ีย 95.9 
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 1.3  ควำมเช่ือมัน่ตอ่ข้อมลูขำ่วสำรประชำสมัพนัธ์ 

  ผลกำรวิจัยพบว่ำกลุ่มตัวอย่ำง  มีควำมเช่ือมั่นต่อข้อมูลข่ำวสำรประชำสัมพันธ์

มำตรกำรแก้ไขปัญหำโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนำ2019 (COVID-19) โดยภำพรวมเทำ่กบั 82.0 

 

ตารางแสดงจ านวนร้อยละและค่าเฉล่ียระดับความเช่ือม่ันต่อข้อมูลข่าวสารมาตรการป้องกัน     

การตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ของกลุ่มตัวอย่างโดยภาพรวม 

ความเช่ือม่ัน 
ระดับความเชื่อม่ัน 

ค่าเฉลี่ย 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อยมาก/
ไม่เลย 

1. ด้ำนควำมถกูต้อง 
646 

(32.3) 
1,043 
(52.2) 

280 
(14.0) 

28 
(1.4) 

3 
(0.2) 

4.15 

2. ด้ำนควำมรวดเร็ว ทนัตอ่เหตกุำรณ์ 
596 

(29.8) 
1,028 
(51.4) 

337 
(16.9) 

34 
(1.7) 

5 
(0.3) 

4.09 

3. ด้ำนควำมครบถ้วน รอบด้ำน 
560 

(28.0) 
1,031 
(51.6) 

359 
(18.0) 

45 
(2.3) 

5 
(0.3) 

4.05 

    
รวมเฉล่ีย 
ร้อยละเฉล่ีย 

4.10 
82.0 

 

ตารางแสดงจ านวนร้อยละและค่าเฉล่ียระดับความเช่ือม่ันต่อข้อมูลข่าวสารมาตรการป้องกัน     

การตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ของกลุ่มตัวอย่างโดยภาพรวม 

ความเช่ือม่ัน 

ระดับความเชื่อม่ัน 

ค่าเฉลี่ย 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อยมาก/
ไม่เลย 

นโยบำยกำรแก้ปัญหำกำรป้องกนั 
กำรติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ2019 (COVID-19) 

552 
(27.6) 

971 
(48.6) 

387 
(19.4) 

54 
(2.7) 

36 
(1.9) 

3.97 

    ร้อยละเฉล่ีย 79.4 
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 1.4  กำรน ำข้อมลูไปใช้ประโยชน์ 

  ผลกำรวิจยัพบว่ำ กลุม่ตวัอย่ำงมีกำรน ำข้อมลูข่ำวสำรมำตรกำรแก้ไขปัญหำโรคติดเชือ้

ไวรัสโคโรนำ2019 (COVID-19) โดยภำพรวมเทำ่กบั 85.8 

ตารางแสดงจ านวนร้อยละและค่าเฉล่ียระดับการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มตัวอย่าง 

โดยภาพรวม 

การใช้ประโยชน์ 
ระดับการน าไปใช้ประโยชน์ 

ค่าเฉล่ีย มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อยมาก/
ไม่เคย 

1. ใช้เป็นข้อมลูควำมรู้ในกำรดแูล และป้องกนัตนเอง 
928 

(46.4) 
927 

(46.4) 
140 
(7.0) 

3 
(0.2) 

2 
(0.1) 

4.39 

2. ใช้เพ่ือดแูลและให้ควำมรู้กบัคนในครอบครัว 
912 

(45.6) 
931 

(46.6) 
148 
(7.4) 

7 
(0.4) 

2 
(0.1) 

4.37 

3. ใช้เพ่ือติดตำมข่ำวสำร และเหตกุำรณ์ปัจจบุนั 
804 

(40.2) 
1,004 
(50.2) 

178 
(8.9) 

11 
(0.5) 

3 
(0.2) 

4.30 

4. ใช้เป็นข้อมลูเพ่ือเป็นช่องทำงในกำรแจ้ง / รับควำม
ช่วยเหลือ 

679 
(34.0) 

1,010 
(50.5) 

278 
(13.9) 

26 
(1.3) 

7 
(0.4) 

4.16 

5. ใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิตำมมำตรกำรของ
ภำครัฐ 

710 
(35.5) 

1,038 
(51.9) 

220 
(11.0) 

22 
(1.1) 

10 
(0.5) 

4.21 

    
รวมเฉล่ีย 
ร้อยละเฉล่ีย 

4.29 
85.8 
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สรุปการประเมินผลความส าเร็จการปฏิบัตงิาน 
  ผลกำรประเมินควำมส ำเร็จตำมตวัชีว้ดั ร้อยละของกลุ่มเป้ำหมำยรับรู้ เข้ำใจ เช่ือมัน่ 
และกำรน ำข้อมูลข่ำวสำรเก่ียวกับมำตรกำรแก้ไขปัญหำโรคไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) ไปใช้
ประโยชน์มำเปรียบเทียบกบัเกณฑ์กำรประเมิน สรุปได้ดงันี ้
 

ตัวชีวั้ด 
เกณฑ์ปี 2563 

(ก.พ.ร.) 
ผลการวิจัยปี 2563 ผลการประเมิน 

ร้อยละเฉล่ีย รับรู้ เข้ำใจ 
เช่ือมัน่ น ำไปใช้ประโยชน์ 

85.0 86.7 สงูกวำ่เกณฑ์ 

 
ตารางแสดงร้อยละรวมของการรับรู้ เข้าใจ เช่ือม่ัน การน าไปใช้ประโยชน์เทียบกับเกณฑ์ 
ก.พ.ร. จ าแนกตามพืน้ท่ี 
 

พืน้ท่ี เกณฑ์ ก.พ.ร. ร้อยละรวม ผลการประเมิน 

พืน้ท่ีสว่นกลำง  (กรุงเทพมหำนคร) 85.0 86.8 สงูกวำ่เกณฑ์ 

พืน้ท่ีส ำนกัประชำสมัพนัธ์เขต 1 85.0 86.2 สงูกวำ่เกณฑ์ 

พืน้ท่ีส ำนกัประชำสมัพนัธ์เขต 2 85.0 88.1 สงูกวำ่เกณฑ์ 

พืน้ท่ีส ำนกัประชำสมัพนัธ์เขต 3 85.0 86.6 สงูกวำ่เกณฑ์ 

พืน้ท่ีส ำนกัประชำสมัพนัธ์เขต 4 85.0 88.9 สงูกวำ่เกณฑ์ 

พืน้ท่ีส ำนกัประชำสมัพนัธ์เขต 5 85.0 88.2 สงูกวำ่เกณฑ์ 

พืน้ท่ีส ำนกัประชำสมัพนัธ์เขต 6 85.0 85.8 สงูกวำ่เกณฑ์ 

พืน้ท่ีส ำนกัประชำสมัพนัธ์เขต 7 85.0 84.3 ต ่ำกวำ่เกณฑ์ 

พืน้ท่ีส ำนกัประชำสมัพนัธ์เขต 8 85.0 85.3 สงูกวำ่เกณฑ์ 
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ตารางแสดงร้อยละการรับรู้ เข้าใจ เช่ือม่ัน น าไปใช้ประโยชน์ เทียบเกณฑ์ส านักงบประมาณ  
 

ตัวชีวั้ด 
เกณฑ์ปี 2563 

(ส านักงบประมาณ) 
ผลการวิจัยปี 2563 ผลการประเมิน 

รับรู้  82.0 83.2 สงูกวำ่เกณฑ์ 

เข้ำใจ 80.0 95.9 สงูกวำ่เกณฑ์ 

เช่ือมัน่ 78.0 82.0 สงูกวำ่เกณฑ์ 

น ำไปใช้ประโยชน์ 76.0 85.8 สงูกวำ่เกณฑ์ 

 
 
ตารางแสดงร้อยละการรับรู้ เข้าใจ เช่ือม่ัน น าไปใช้ประโยชน์ เทียบเกณฑ์ส านักงบประมาณ 
จ าแนกตามพืน้ท่ี 

พืน้ท่ี 

รับรู้ เข้าใจ เช่ือม่ัน 
น าไปใช้
ประโยชน์ 

เกณฑ์ส านักงบประมาณ 

82.0 80.0 78.0 76.0 

พืน้ท่ีสว่นกลำง  (กรุงเทพมหำนคร) 83.2 94.9 83.2 85.8 

พืน้ท่ีส ำนกัประชำสมัพนัธ์เขต 1 82.8 95.5 82.0 84.6 

พืน้ท่ีส ำนกัประชำสมัพนัธ์เขต 2 83.0 96.8 84.2 88.4 

พืน้ท่ีส ำนกัประชำสมัพนัธ์เขต 3 84.0 95.9 80.8 85.8 

พืน้ท่ีส ำนกัประชำสมัพนัธ์เขต 4 85.4 97.9 84.0 88.2 

พืน้ท่ีส ำนกัประชำสมัพนัธ์เขต 5 84.6 96.6 84.2 87.2 

พืน้ท่ีส ำนกัประชำสมัพนัธ์เขต 6 81.8 96.0 80.4 85.0 

พืน้ท่ีส ำนกัประชำสมัพนัธ์เขต 7 82.8 94.9 76.8 82.8 

พืน้ท่ีส ำนกัประชำสมัพนัธ์เขต 8 81.0 95.8 80.4 83.8 
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2.  การรับรู้ข่าวสาร 
 กลุม่เป้ำหมำยประชำชนชำวตำ่งประเทศ 
  ผลกำรรับรู้เนือ้หำขำ่วสำรมำตรกำรแก้ไขปัญหำโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-
19) ของกลุม่เป้ำหมำยประชำชนชำวตำ่งประเทศ โดยภำพรวม ร้อยละเฉล่ียเทำ่กบั 84.2 
 
 การประเมินผลความส าเร็จการปฏิบัตงิาน กลุ่มเป้าหมายชาวต่างประเทศ 
  ผลกำรประเมินควำมส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด ร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงมีกำรรับรู้ เนือ้หำ
ข่ำวสำรมำตรกำรแก้ไขปัญหำโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) เปรียบเทียบกับเกณฑ์
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) สรุปได้ดงันี ้
 

ตัวชีวั้ด 
เกณฑ์ปี 2563 

(ก.พ.ร.) 
ผลการวิจัยปี 2563 ผลการประเมิน 

กำรรับรู้ 84.0 84.2 สงูกวำ่เกณฑ์ 

 
  ผลกำรประเมินควำมส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด ร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงมีกำรรับรู้เนือ้หำ
ข่ำวสำรมำตรกำรแก้ไขปัญหำโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) เปรียบเทียบกับเกณฑ์ส ำนกั
งบประมำณ สรุปได้ดงันี ้
 

ตัวชีวั้ด 
เกณฑ์ปี 2563 

(ส านักงบประมาณ) 
ผลการวิจัยปี 2563 ผลการประเมิน 

กำรรับรู้ 82.0 84.2 สงูกวำ่เกณฑ์ 

 
  กำรวิจยัครัง้นีด้ ำเนินกำรเพ่ือประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ
ในกำรปฏิบตัิรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 โดยมีตวัชีว้ดัคือ ร้อยละของกำรรับรู้ ควำมเข้ำใจ 
ควำมเช่ือมัน่ และกำรน ำข้อมลูข่ำวสำรไปใช้ประโยชน์เก่ียวกบัมำตรกำรป้องกนักำรติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ่ 
2019 (COVID-19) โดยวิธีกำรวิจัยเชิงส ำรวจจำกประชำชนชำวไทยทัง้ในกรุงเทพมหำนคร และส่วน
ภูมิภำคจ ำนวน 2,000 คน รวมทัง้กลุ่มเป้ำหมำยชำวต่ำงประเทศ จ ำนวน 250 คน ซึ่งด ำเนินกำรโดยใช้
วิธีวิจยัเชิงส ำรวจ ใช้แบบสอบถำมเป็นเคร่ืองมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมลู และน ำผลกำรวิจยัมำเปรียบ
เทีบลกับเกณฑ์กำรประเมินตำมท่ีก ำหนดไว้ กำรวิเครำะห์ข้อมูลใช้ร้อยละและค่ำเฉล่ีย อธิบำยข้อมูล
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ตำมประเด็นท่ีศึกษำ กำรประมวลผลกำรวิจยัใช้โปรแกรมส ำเร็จรูป SPSS นอกจำกนัน้ได้ด ำเนินกำร
ศึกษำควำมต้องกำร ควำมคำดหวัง และควำมพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจ ในกำรรับชมและรับฟังข้อมูล
ข่ำวสำรจำกสถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย สถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และส่ือ
ออนไลน์ กรมประชำสมัพนัธ์ ของผู้ รับบริกำรและผู้ มีสว่นได้ส่วนเสีย โดยวิธีกำรวิจยัเชิงคณุภำพด้วยกำร
สนทนำกลุ่ม (Focus group interview) กับกลุ่มเป้ำหมำยจ ำนวน 80 คน ทัง้ในภำคกลำง ภำค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ภำคเหนือ ภำคใต้ ภำคตะวนัออก และภำคตะวนัตก 
 

สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
  ผลกำรวิจยัสรุปตำมกลุม่ตวัอยำ่งชำวไทยและชำวตำ่งประเทศตำมล ำดบัดงันี ้
 กลุ่มตัวอย่างประชาชนชาวไทย 
  ลักษณะทางประชากร 
  กลุ่มตวัอย่ำงมำกกว่ำคร่ึงหนึ่งเป็นเพศหญิง มำกกว่ำคร่ึงหนึ่งเป็นกลุ่มเป้ำหมำยหลกั
คือ อำยรุะหว่ำง 26 – 50 ปี กลุ่มตวัอย่ำงเกือบคร่ึงหนึ่งมีกำรศกึษำระดบัปริญญำตรี และเกือบคร่ึงหนึง่
เช่นเดียวกันมีอำชีพรับรำชกำร / พนกังำนของรัฐ / พนกังำนรัฐวิสำหกิจ นอกจำกนัน้ กลุ่มตวัอย่ำงผู้ มี
รำยได้อยูร่ะหวำ่ง 10,001 – 20,000 บำท มีมำกกวำ่กลุม่อ่ืนๆ 
  การรับรู้เนือ้หาข่าวสารเก่ียวกับมาตรการแก้ไขปัญหาโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID-19) 
  กลุ่มตวัอย่ำงมำกกว่ำคร่ึงหนึ่งได้รับข่ำวสำรจำกส่ือสำรสนเทศของกรมประชำสมัพนัธ์ 
(เว็บไซต์ เฟซบุ๊ ก ยูทูบ ไลน์) มำกท่ีสุด และรองลงมำในระดับใกล้เคียงกัน กำรรับข่ำวสำรจำก
สถำนีโทรทศัน์ NBT สว่นกลำงและสว่นภมูิภำค 
  กำรรับรู้เนือ้หำขำ่วสำรโดยภำพรวม คดิเป็นร้อยละเฉล่ียเทำ่กบั 83.2 
  ความเข้าใจเนือ้หาข่าวสารเก่ียวกับมาตรการแก้ไขปัญหาโรคติดเชือ้ไวรัสโคโร
น่า 2019 (COVID-19) 
  กลุม่ตวัอยำ่งมีควำมเข้ำใจในภำพรวม ร้อยละ 95.9 
  ความเช่ือม่ันต่อข่าวสาร 
  กลุ่มตวัอย่ำงมีควำมเช่ือมั่นต่อข้อมูลข่ำวสำรโดยภำพรวม ร้อยละ 82.0 และมีควำม
เช่ือมัน่ตอ่นโยบำยรัฐบำลเก่ียวกบัมำตรกำรแก้ไขปัญหำโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรน่ำ 2019 ร้อยละ 79.4 
  การน าไปใช้ประโยชน์ 
  กลุม่ตวัอยำ่งได้น ำข้อมลูข่ำวสำรไปใช้ประโยชน์โดยภำพรวม ร้อยละ 85.8 โดยน ำไปใช้
ประโยชน์เป็นข้อมูลควำมรู้ในกำรดแูลและป้องกันตนเองมำกท่ีสุด รองลงมำในระดบัใกล้เคียงกันคือ 
น ำไปใช้เพ่ือดแูลและให้ควำมรู้กบัคนในครอบครัว 
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 กลุ่มตัวอย่างชาวต่างประเทศ 
  กลุม่ตวัอยำ่งชำวตำ่งประเทศมำกกวำ่คร่ึงหนึง่เป็นเพศชำย สว่นใหญ่เป็นผู้พ ำนกัอำศัย
ในประเทศไทยและเป็นกลุม่อำชีพส่ือมวลชนมำกท่ีสดุ 
  การรับข่าวสารจากส่ือของกรมประชาสัมพันธ์ 
  กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่รับข่ำวสำรจำกส่ือออนไลน์ของกรมประชำสัมพันธ์ คือทำง
เว็บไซต์ และเฟซบุ๊ก 
  การรับรู้เนือ้หาข่าวสารมาตรการแก้ไขปัญหาโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019  
  กลุ่มตวัอย่ำงเกือบทัง้หมดได้รับรู้ข่ำวสำรเก่ียวกบัสถำนกำรณ์โรคโควิด-19 ในประเทศ
ไทย และโดยภำพรวม กลุม่ตวัอยำ่งรับรู้ขำ่วสำรดงักลำ่ว ร้อยละเฉล่ียเทำ่กบั 84.2 
 
 การประเมินผลความส าเร็จการปฏิบัตงิานตามตัวชีวั้ด 
  ผลกำรปฏิบตัิงำนตำมตวัชีว้ัดองค์ประกอบท่ี 1 คือผลกำรรับรู้ข่ำวสำร เข้ำใจ เช่ือมัน่ 
และกำรน ำไปใช้ประโยชน์ ของกลุ่มตวัอย่ำงประชำชนชำวไทย เม่ือเทียบกบัเกณฑ์กำรประเมิน สรุปได้
วำ่ ผลกำรปฏิบตังิำน “สงูกวำ่เกณฑ์” 
  ผลกำรปฏิบตังิำนตำมตวัชีว้ดั กลุม่ตวัอยำ่งชำวตำ่งประเทศคือ กำรรับรู้เนือ้หำขำ่วสำร
มำตรกำรแก้ไขปัญหำโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) เม่ือเทียบกบัเกณฑ์กำรประเมิน สรุป
ได้วำ่ ผลกำรปฏิบตังิำน “สงูกวำ่เกณฑ์” 
 
สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 1.  ควำมคิดเห็นต่อเนือ้หำและรูปแบบกำรน ำเสนอเนือ้หำข่ำวสำรของกรมประชำสมัพนัธ์ผ่ำน
สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย สถำนีวิทยุโทรทัศน์ และส่ือออนไลน์ ผลกำรวิจัยสรุปได้ว่ำ 
ผู้ เข้ำร่วมกลุ่มสนทนำมีควำมคิดเห็นทัง้เชิงบวกและเชิงลบต่อเนือ้หำ และรูปแบบกำรน ำเสนอข่ำวสำร 
โดยควำมคิดเห็นเชิงบวก ซึง่สะท้อนจดุแข็งในด้ำน  1) ควำมนำ่เช่ือถือด้ำนข้อมลูท่ีมีกำรตรวจสอบอย่ำง
ถกูต้องก่อนน ำเสนอ  2) เป็นส่ือท่ีมีกำรน ำเสนอเนือ้หำเก่ียวกบัท้องถ่ินมีอตัลกัษณ์เฉพำะ  3) ให้บริกำร
น ำเสนอข่ำวสำรของหน่วยงำน  4) น ำเสนอข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ตอ่กำรด ำเนินชีวิต  5) มีจรรยำบรรณ
ในกำรน ำเสนอขำ่วสำร  6) เนือ้หำขำ่วสำรมีสำระควำมรู้ท่ีหลำกหลำย  7) มีศกัยภำพเข้ำถึงแหลง่ข้อมลู
ทัง้ภำครัฐและเอกชน  8) มีควำมพร้อมด้ำนทรัพยำกรบคุคล และมีชอ่งทำงกำรส่ือสำรท่ีครบครันส ำหรับ
ควำมคิดเห็นเชิงลบ ซึ่งสะท้อนจุดอ่อน มีดังนี  ้ 1) กำรท ำงำนแบบระบบรำชกำรเป็นเง่ือนไขท่ีสร้ำง
ข้อจ ำกดัในกำรสร้ำงสรรค์งำน  2) ควำมล่ำช้ำในกำรน ำเสนอข่ำวสำร  3) ควำมไม่เป็นกลำงของเนือ้หำ 
ท่ีมกัถกูแทรกแซงจำกฝ่ำยกำรเมือง และกำรเซ็นเซอร์ตนเอง มกัท ำหน้ำท่ีเป็นกระบอกเสียงให้ภำครัฐ ซึง่
กระทบตอ่ควำมเป็นกลำงในกำรน ำเสนอข่ำวสำร  4) ควำมไม่หลำกหลำยของเนือ้หำ โดยเฉพำะควำม
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พยำยำมท่ีไมใ่ห้กระทบตอ่ภำครัฐ ท ำให้มมุมองตอ่ประเดน็ปัญหำตำ่งๆ จงึไมห่ลำกหลำย  5) ขำดควำม
ทนัสมยั ขำดสีสนั  6) ขำดควำมเช่ือมโยงกับภำคีเครือข่ำย  7) ยงัพบข้อผิดพลำดทำงเทคนิคท่ีเกิดขึน้
ระหวำ่งกำรเผยแพร่สญัญำณจำกส่ือของกรมประชำสมัพนัธ์ 
 2.  ควำมพงึพอใจ / ไมพ่อใจ ตอ่เนือ้หำและรูปแบบกำรน ำเสนอ ผู้ เข้ำร่วมสนทนำได้แสดงควำม
พึงพอใจ และไม่พอใจในประเด็นตำ่งๆ ในด้ำนควำมพึงพอใจนัน้ สอดคล้องกบัควำมคิดเห็นในเชิงบวก
ต่อเนือ้หำและรูปแบบกำรน ำเสนอข่ำวสำรคือ  1) ควำมถูกต้องแม่นย ำของเนือ้หำ  2) เนือ้หำเก่ียวกับ
ท้องถ่ินสอดคล้องกบัควำมต้องกำรของท้องถ่ิน  3) เนือ้หำเก่ียวกบัหน่วยรำชกำร  4) มีควำมช่ืนชอบกำร
ปฏิบตัิงำนของบุคลำกร เช่น ผู้ด ำเนินรำยกำรวิทยุท่ีมีน ำ้เสียงไพเรำะ ควำมสำมำรถเป็นท่ียอมรับ มี
มนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีในกำรให้บริกำร  5) เนือ้หำข่ำวสำรท่ีน ำเสนอมีควำมน่ำสนใจ  6) มีกำรปรับตวัของ
องค์กรได้ดี ส ำหรับควำมไม่พึงพอใจนัน้ ก็สอดคล้องกับควำมคิดเห็นเชิงลบ กล่ำวคือ 1) กำรน ำเสนอ
ขำ่วสำร ขำดควำมรวดเร็ว  2) กำรท ำหน้ำท่ีเป็นกระบอกเสียงของภำครัฐ ท ำให้กำรเสนอข่ำวสำรไม่รอบ
ด้ำน  4) ช่ืนชมบคุลำกร  5) ช่ืนชมรูปแบบกำรน ำเสนอ  6) องค์กรมีกำรปรับตวัให้ทนัยุคสมยั  ส ำหรับ
ควำมไม่พึงพอใจก็สอดคล้องกบัควำมคิดเห็นเชิงลบเช่นกนั คือ 1) กำรน ำเสนอข่ำวสำรล่ำช้ำ  2) ข้อมลู
ข่ำวสำรไม่รอบด้ำน  3) กำรปรับผังรำยกำรท่ีไม่ค ำนึงถึงเนือ้หำท่ีสนองควำมต้องกำรของท้องถ่ิน  4) 
ปัญหำทำงเทคนิคของสถำนีโทรทศัน์ในระบบดิจิทัล  5) เนือ้หำรำยกำรขำดควำมน่ำสนใจ  6) ไม่พึง
พอใจด้ำนบคุคลิกภำพของผู้ด ำเนินรำยกำรโทรทศัน์  7) เนือ้หำในส่ือออนไลน์ขำดควำมน่ำสนใจ 
 3.  ควำมคำดหวงัและมมุมองตอ่เนือ้หำและรูปแบบกำรน ำเสนอในอนำคตตำมควำมเห็นของผู้
ร่วมสนทนำนัน้ มองวำ่กำรพฒันำเนือ้หำรำยกำรและกำรน ำเสนอรำยกำรต้องปรับในระดบันโยบำย และ
จุดยีนขององค์กร เพรำะมีควำมสัมพันธ์กับรูปแบบและเนือ้หำข่ำวสำ รด้วย ดังรำยละเอียดใน
ข้อเสนอแนะจำกงำนวิจยั 
 
ข้อเสนอแนะ 
  จำกผลกำรวิจัยทัง้เชิงปริมำณและเชิงคุณภำพจำกกลุ่มเป้ำหมำยต่ำงๆ ทัง้จำก
ประชำชนทัว่ไปชำวไทย กลุ่มเป้ำหมำยชำวต่ำงประเทศและกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย สำมำรถน ำเสนอ
ข้อเสนอแนะตำ่งๆดงันี ้
 1.  ด้ำนนโยบำย และพันธกิจขององค์กร จำกผลกำรวิจัยพบข้อเสนอท่ีน่ำสนใจคือ กรม
ประชำสมัพนัธ์ควรพิจำรณำใช้จุดแข็งขององค์กรมำเป็นจุดยืนในกำรน ำเสนอข่ำวสำร กล่ำวคือ กรม
ประชำสมัพนัธ์เป็นองค์กรท่ีได้รับควำมเช่ือถือด้ำนข้อมลูข่ำวสำรเพ่ือพฒันำคณุภำพชีวิตของประชำชน
และสร้ำงภำพลกัษณ์ท่ีดีของประเทศ จำกมุมมองของผู้ ร่วมสนทนำกลุ่ม ต่ำงมีควำมคิดเห็นว่ำ ข้อมูล
ข่ำวสำรจำกกรมประชำสัมพันธ์มีควำมน่ำเช่ือถือ มีควำมถูกต้อง น ำไปอ้ำงอิงและใช้ประโยชน์ได้ 
สอดคล้องกบัผลกำรวิจยัเชิงปริมำณจำกกลุ่มตวัอย่ำงประชำชนทกุภูมิภำคตำ่งมีควำมเช่ือมัน่ตอ่ข้อมลู
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ข่ำวสำร จำกส่ือของกรมประชำสมัพนัธ์ ฉะนัน้กรมประชำสมัพนัธ์ควรให้น ำ้หนกักำรแสดงบทบำทเป็น
แหล่งข้อมูลท่ีมีควำมเช่ือถือได้ เป็นศนูย์รวมของข่ำวสำรท่ีถูกต้อง เป็นฐำนข้อมูล ท่ีน ำไปใช้เป็นแหล่ง
อ้ำงอิงข้อมูลท่ีส ำคัญของประชำชนและหน่วยงำน ซึ่งหมำยถึงกำรพัฒนำคุณภำพเนือ้หำรำยกำร  
อปุกรณ์ ให้เอือ้ตอ่กำรเป็นคลงัควำมรู้ข้อมลูท่ีมีควำมเช่ือถือได้ด้วย 
 2.  กำรปรับโครงสร้ำงกำรด ำเนินงำนให้เอือ้ตอ่กำรท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเท่ำทนัต่อกำร
เปล่ียนแปลงของส่ือในปัจจุบัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเทคนิคในส่ือออนไลน์ ขณะเดียวกัน ดูแลรักษำ
อปุกรณ์กำรออกอำกำศปัจจบุนัไมใ่ห้มีปัญหำตอ่กำรรับสญัญำณของประชำชน 
 3.  จำกผลกำรวิจัยเชิงปริมำณพบว่ำ ประชำชนทัง้กลุ่มเป้ำหมำยภำยในประเทศและชำว
ต่ำงประเทศ รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรจำกส่ือสำรสนเทศของกรมประชำสัมพันธ์มำกกว่ำส่ืออ่ืนๆ ซึ่งหำก
เปรียบเทียบกับผลกำรวิจยัท่ีผ่ำนมำ จะพบว่ำพฤติกรรมกำรรับส่ือของประชำชนเปล่ียนแปลงจำกเดิม
อยำ่งเห็นได้ชดั ท่ีผำ่นมำส่ือหลกัของกรมประชำสมัพนัธ์ทัง้วิทยโุทรทศัน์และวิทยกุระจำยเสียง เป็นส่ือท่ี
ประชำชนได้รับรู้ขำ่วสำรมำกท่ีสดุ แตผ่ลกำรวิจยัในครัง้นี ้ส่ือสำรสนเทศกลบัเป็นชอ่งทำงท่ีประชำชนทัง้
ชำวไทยและชำวตำ่งประเทศรับรู้ขำ่วสำรจำกกรมฯมำกท่ีสดุ ฉะนัน้กรมประชำสมัพนัธ์จงึต้องเร่งสง่เสริม
กำรพัฒนำเนือ้หำ และรูปแบบกำรน ำเสนอรำยกำรทำงส่ือนีใ้ห้สำมำรถใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเต็ม
ประสิทธิภำพ มีควำมทนัสมยัและตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ รับสำร 
 4.  ควรต้องใช้ ส่ือผสมผสำนในกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรต่อเ น่ืองไป เ น่ืองจำกกรม
ประชำสมัพนัธ์มีจุดแข็งด้ำนทรัพยำกรบุคคลท่ีมีควำมสำมำรถ (จำกผลกำรสนทนำกลุ่ม) และมีส่ือใน
พืน้ท่ีอย่ำงทัว่ถึง และหลำกหลำย ซึ่งยงัต้องน ำเสนอข่ำวสำร ทัง้ในส่วนกลำงและเนือ้หำเก่ียวกบัท้องถ่ิน
ในสว่นภมูิภำค (จำกผลกำรวิจยัเชิงปริมำณ พบวำ่ประชำชนกลุม่อำย ุ46 – 50 ปี และ 51 ปีขึน้ไป ยงัรับ
ส่ือโทรทศัน์ NBT และวิทยกุระจำยเสียงมำกกว่ำส่ืออ่ืนๆ) เพ่ือรักษำฐำนผู้ชม และผู้ ฟังกลุ่มเดิมไว้ด้วย
เช่นกัน ส ำหรับส่ือสิทยุกระจำยเสียงยังคงเป็นประโยชน์ส ำหรับชุมชนทัง้ต่อประชำชนโดยตรงและ
หนว่ยงำน รวมทัง้สถำนีวิทยชุมุชนในแตล่ะพืน้ท่ี 
 5.  ควรสร้ำงเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมกับผู้ รับสำรทัง้คนรุ่นใหม่ และหน่วยงำนต่ำงๆ เช่น ส่ือ
ชมุชน หน่วยงำนท้องถ่ิน สถำบนักำรศกึษำ เพ่ือร่วมผลิตเนือ้หำและเผยแพร่ข่ำวสำรและประสำนควำม
ร่วมมือทัง้ด้ำนกำรผลิตเนือ้หำรำยกำรและควำมร่วมมือตอ่กิจกรรมตำ่งๆ ของกรมประชำสมัพนัธ์ 
 นอกจำกนีจ้ำกผลกำรสนทนำกลุ่มได้เพิ่มเติมข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของแต่
ละส่ือดงันี ้
 6.  ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของส่ือวิทยกุระจำยเสียงของกรมประชำสมัพนัธ์ 
 เม่ือพิจำรณำถึงผลกำรวิจยัเก่ียวกบัส่ือวิทยกุระจำยเสียงของกรมประชำสมัพนัธ์ พบวำ่เป็นส่ือท่ี

มีควำมใกล้ชิดกบัผู้ ร่วมสนทนำในพืน้ท่ีตำ่งจงัหวดัเป็นอย่ำงยิ่ง ผู้ ร่วมสนทนำโดยมำกมีควำมคิดเห็นเชิง
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บวกต่อกำรน ำเสนอข้อมูลข่ำวสำรของส่ือวิทยุกระจำยเสียงของกรมประชำสัมพันธ์  โดยเฉพำะกำร

น ำเสนอเนือ้หำท่ีเป็นเร่ืองรำวในท้องถ่ินใกล้ตวัท่ีชว่ยให้ผู้ รับฟังได้ตดิตำมควำมเคล่ือนไหวในท้องถ่ินของ

ตนเองซึ่งเป็นจุดเด่นท่ีควรรักษำและพฒันำต่อไป แต่อย่ำงไรก็ดีควรมีกำรปรับปรุงเนือ้หำรำยกำรให้มี

ควำมน่ำสนใจมำกยิ่งขึน้โดยกำรเชิญผู้ ท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถตลอดจนผู้ ท่ีมีช่ือเสียงในด้ำนต่ำง ๆ 

มำร่วมให้ควำมรู้หรือแสดงควำมคิดเห็นในแง่มมุตอ่ประเดน็ตำ่ง ๆ ท่ีจะมีประโยชน์ตอ่ผู้ ฟัง ตลอดจนกำร

ส่งเสริมและพฒันำนกัจดัรำยกำรวิทยขุองกรมประชำสมัพนัธ์ให้มีควำมสำมำรถโดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์

ให้เป็นท่ีช่ืนชอบช่ืนชมของผู้ ฟังเพิ่มเตมิ 

 7.  ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของส่ือวิทยโุทรทศัน์ของกรมประชำสมัพนัธ์ 

เม่ือพิจำรณำถึงผลกำรวิจยัเก่ียวกบัส่ือวิทยโุทรทศัน์ของกรมประชำสมัพนัธ์ พบวำ่แม้ในมมุมอง

ผู้ ร่วมสนทนำมีควำมคิดเห็นว่ำเป็นส่ือท่ีให้ข้อมูลข่ำวสำรท่ีมีควำมน่ำเช่ือถือ แตท่ัง้นีใ้นด้ำนเนือ้หำของ

รำยกำรผู้ ร่วมสนทนำโดยส่วนใหญ่ยงัเห็นว่ำขำดควำมหลำกหลำกอีกทัง้มีรูปแบบรำยกำรท่ีไม่น่ำสนใจ 

ดงันัน้จึงควรพิจำรณำมีกำรปรับปรุงให้เนือ้หำมีควำมหลำกหลำยมำกยิ่งขึน้ โดยอำจเพิ่มเติมเนือ้หำท่ีมี

ควำมบนัเทิงในเชิงสำระเข้ำไป ในด้ำนรูปแบบกำรน ำเสนอของรำยกำรตำ่ง ๆ นัน้ผู้ ร่วมสนทนำโดยมำก

ต่ำงมีควำมคิดเห็นไปในทิศทำงลบเพรำะมักเป็นกำรน ำเสนอท่ีเป็นทำงกำรมำกเกินไป ขำดสีสนัและ

ควำมน่ำสนใจ ดงันัน้ส ำหรับส่ือวิทยุโทรทัศน์จึงควรท ำกำรพฒันำปรับปรุงรูปแบบกำรน ำเสนอต่ำงๆ        

ให้ดีขึน้ โดยปรับให้มีข่ำวเก่ียวกบัท้องถ่ินเพิ่มขึน้ อีกทัง้ควรใช้ประโยชน์จำกกำรมีเครือข่ำยท่ีครอบคลุม

ในกำรน ำเสนอเนือ้หำท่ีเจำะลึกและทนัต่อเหตุกำรณ์และเน้นไปท่ีกำรมีส่วนร่วมของผู้ ชม นอกจำกนี ้

ส ำหรับรำยกำรข่ำวควรพัฒนำผู้ ประกำศข่ำวให้มีเอกลักษณ์ในกำรน ำเสนอข่ำวสำรท่ีโดดเด่นเป็น             

ท่ีนำ่ตดิตำมส ำหรับผู้ชมเพิ่มเตมิ 

นอกจำกนี ้ในด้ำนทรัพยำกรซึง่ถือเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรปฏิบตัิหน้ำท่ี ดงันัน้กรมประชำสมัพนัธ์

ควรจัดสรรทรัพยำกรให้เพียงพอ ทัง้ในเร่ืองของงบประมำณและบุคลำกรตลอดจนอุปกรณ์เพ่ือ               

เอือ้ประโยชน์ตอ่กำรปฏิบตัิหน้ำท่ีให้เป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

8.  ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของส่ือออนไลน์ของกรมประชำสมัพนัธ์ 

เม่ือพิจำรณำถึงผลกำรวิจัยเก่ียวกับส่ือออนไลน์ของกรมประชำสัมพันธ์ พบว่ำในมุมมองของผู้ ร่วม
สนทนำนัน้ส่ือประเภทนีมี้บทบำทส ำคญัท่ีจะช่วยข้อมลูขำ่วสำรของกรมประชำสมัพันธ์สำมำรถให้เข้ำถึง
ผู้ ชมผู้ ฟังรุ่นใหม่ได้อย่ำงกว้ำงขวำง อีกทัง้เป็นส่ือท่ีสำมำรถใช้สนับสนุนกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร
ร่วมกบัส่ืออ่ืน ๆ ของกรมประชำสมัพนัธ์ได้เป็นอย่ำงดี ดงันัน้กรมประชำสมัพนัธ์จึงควรมีกำรพฒันำกำร
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ใช้ส่ือออนไลน์ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึน้  อย่ำงไรก็ตำมผลกำรสนทนำกลุ่มพบว่ำ โดยส่วนใหญ่ผู้ ร่วม
สนทนำไม่พึงพอใจตอ่เนือ้หำและรูปแบบกำรน ำเสนอข่ำวสำรในส่ือออนไลน์มำกนกัเพรำะยงัมีเนือ้หำท่ี
ขำดควำมน่ำสนใจและมีรูปแบบกำรน ำเสนอท่ีไม่เหมำะสมกับส่ือออนไลน์ เช่น มีขนำดควำมยำวของ
คลิปมำกเกินไปซึ่งไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมกำรเลือกรับชมของผู้ ใช้งำนส่ือออนไลน์ ดังนัน้กรม
ประชำสัมพันธ์จึงควรมีกำรฝึกอบรมทักษะด้ำนต่ำง ๆ เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจในส่ือสังคมออนไลน์
โดยเฉพำะเฟซบุ๊ก ไลน์ ยทูบู ทวิตเตอร์ และเว็บไซต์ส ำหรับกำรจดัรำยกำรออนไลน์ รวมไปถึงกำรอบรม
เทคนิคกำรเล่ำเร่ือง กลยทุธ์กำรสร้ำงสรรค์ท่ีใช้ในกำรส่ือสำรผ่ำนภำพและค ำ กำรเขียนค ำพำดหวัและช่ือเร่ือง
ท่ีเหมำะสมกับเนือ้หำและกำรใช้โปรแกรมต่ำง ๆ ในกำรออกแบบกรำฟิกเพ่ือกำรสร้ำงสรรค์เนือ้หำ
ออนไลน์ ตลอดจนกำรเรียนรู้เทคนิคตำ่ง ๆ เพ่ือเพิ่มยอดผู้ชมและกำรเพิ่มจ ำนวนผู้ติดตำมในส่ือออนไลน์  
นอกจำกนีอ้ำจพิจำรณำพฒันำกลยทุธ์กำรซือ้โฆษณำออนไลน์ในส่ือออนไลน์เพ่ือเพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึง
ผู้ใช้งำนมำกย่ิงขึน้ 
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คณะผู้จัดท าโครงการ 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 

ผู้ด าเนินงาน 

ศำสตรำจำรย์พชันี  เชยจรรยำ หวัหน้ำที่ปรึกษำ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิทกัษ์  ชมูงคล ผู้ช่วยที่ปรึกษำ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทศันีย์  ด ำเกิงศกัดิ์ ผู้ช่วยที่ปรึกษำ 

 



การประเมิณส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
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83.2 %

ผลการวิจัย

กลุ่มตัวอย่าง

ประชาชนชาวไทย ประชาชนชาวต่างชาติ

2000 250

#1

สื่อสารสนเทศ

ป้ายประชาสัมพันธ์

การรับรู้ข่าวสาร

#3 #4

95.9 %

สถานีวิทยุกระจายเสียง 
แห่งประเทศไทย

ความเข้าใจข่าวสาร

82.0 % 85.8 %

สื่อที่เปิดรับมาตรการแก้ไขโรคคิดเชื้อไวรัสโคโรน่า

สื่อออนไลน์ เฟสบุ๊ก

ทวิตเตอร์ โทรทัศน์

69.9%

46.5% 40.8%

ความเชื่อมั่นต่อข่าวสาร

สถานีโทรทัศน์ NBT

#2

69.3%

#1

84.8%

#2

80.8%

#3

45.2%

#4

42.4%

การนําไปใช้ประโยชน์

การรับรู้ข่าวสาร

84.2 %
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