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บทคัดย่ อ
งำนวิจัยครัง้ นี ด้ ำเนิน กำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรั บปรุ ง ประสิทธิ ภ ำพ
ในกำรปฏิบตั ิรำชกำร ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2563 ของกรมประชำสัมพันธ์ ร้ อยละของกลุ่มเป้ำหมำย
ที่ รั บ รู้ เข้ ำ ใจ เชื่ อ มั่น และน ำข้ อ มูล ข่ ำ วสำรมำตรกำรแก้ ไขปั ญ หำโรคติ ด เชื อ้ ไวรั ส โคโรน่ ำ 2019
ไปใช้ ประโยชน์ โดยใช้ วิ ธี ก ำรวิ จั ย เชิ ง ปริ ม ำณ คื อ วิ ธี ก ำรวิ จั ย เชิ ง ส ำรวจ ( Survey research)
กับ กลุ่ม ประชำชนชำวไทยทัง้ ในกรุ ง เทพมหำนครและส่ ว นภู มิ ภ ำค จ ำนวน 2,000 คน และชำว
ต่ำงประเทศ 250 คน โดยใช้ แบบสอบถำมเป็ นเครื่ องมือ ในกำรเก็บรวบรวมข้ อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ใช้ ส ถิ ติร้ อยละและค่ำ เฉลี่ ย ประมวลผลข้ อ มูล ด้ ว ยโปรแกรมส ำเร็ จ รู ป SPSS นอกจำกนัน้ ได้ ใ ช้ วิ ธี
กำรวิจยั เชิงคุณภำพด้ วยกำรสนทนำกลุ่ม (Focus group discussions) กับผู้รับบริ กำรและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทังในกรุ
้
งเทพมหำนคร และภูมิภำคต่ำงๆ จำนวน 80 คน
ผลกำรวิจยั มีดงั นี ้
1. ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยชำวไทยมีกำรรับรู้ ข่ำวสำรเกี่ยวกับมำตรกำรแก้ ไขปั ญหำ
โรคติ ด เชื อ้ ไวรั ส โคโรน่ ำ 2019 จำกสื่ อ สำรสนเทศของกรมประชำสัม พัน ธ์ ม ำกที่ สุด รองลงมำคื อ
จำกสถำนีโทรทัศน์ NBT ผลกำรรับรู้ข่ำวสำรโดยภำพรวม ร้ อยละ 83.2 ซึ่งสูงกว่ำเกณฑ์กำรประเมินผล
ที่กำหนดไว้
2. ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยชำวไทย มีควำมเข้ ำใจเนื ้อหำข่ำวสำรโดยภำพรวมร้ อยละ
95.9 ซึง่ สูงกว่ำเกณฑ์กำรประเมินผลที่กำหนดไว้
3. ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยชำวไทย มีควำมเชื่อมัน่ ต่อข้ อมูลข่ำวสำรโดยรวม ร้ อยละ
82.0 และมีควำมเชื่อมัน่ ต่อนโยบำยรัฐบำลเกี่ยวกับมำตรกำรแก้ ไขปั ญหำโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรน่ำ 2019
ร้ อยละ 79.4 ซึง่ สูงกว่ำเกณฑ์กำรประเมินผลที่กำหนดไว้
4. ประชำชนกลุ่ม เป้ำหมำยชำวไทยมีกำรนำข่ำวสำรไปใช้ ประโยชน์ โดยภำพรวม
ร้ อยละ 85.8 ซึง่ สูงกว่ำเกณฑ์กำรประเมินผลที่กำหนดไว้
5. ประชำชนกลุ่ม เป้ ำหมำยชำวต่ำ งประเทศได้ รั บ ข่ ำ วสำรจำกสื่ อ ออนไลน์ ข อง
กรมประชำสัมพันธ์ มำกที่สุดคือ ทำงเว็บไซต์ และเฟซบุ๊ก ผลกำรรับรู้ ข่ำวสำรมำตรกำรแก้ ไขปั ญหำ
โรคติดเชื ้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 โดยภำพรวม ร้ อยละ 84.2 ซึง่ สูงกว่ำเกณฑ์กำรประเมินผลที่กำหนดไว้
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6. กลุ่มผู้ร่วมสนทนำกลุ่มได้ แสดงควำมคิดเห็นและควำมพึงพอใจ / ไม่พอใจ ต่อกำร
นำเสนอเนื ้อหำข่ำวสำรจำกสื่อวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย สื่อวิทยุโทรทัศน์ NBT และสื่อออนไลน์
ของกรมประชำสัมพันธ์ ในทิศทำงที่สอดคล้ องกันคือ สื่อของกรมประชำสัมพันธ์ มีกำรนำเสนอข่ำวสำร
ที่ น่ำเชื่ อถื อ อ้ ำงอิง ได้ มี ประโยชน์ ต่อกำรดำเนินชี วิต มี เนื อ้ หำเกี่ ยวกับท้ องถิ่ นที่ มี อัตลักษณ์ เฉพำะ
มีจรรยำบรรณในกำรนำเสนอข่ำวสำร มีศกั ยภำพในกำรเข้ ำถึงแหล่งข้ อมูล มีควำมพร้ อมด้ ำนทรัพยำกร
บุคคลและช่องทำงกำรสื่อสำรที่ครบครัน แต่มีกำรทำงำนแบบระบบรำชกำร ซึง่ เป็ นเงื่อนไขและข้ อจำกัด
ในกำรสร้ ำงสรรค์ ผ ลงำน มี ค วำมล่ ำ ช้ ำ และไม่ เ ป็ นกลำงเพรำะถู ก แทรกแซงทำงกำรเมื อ งและ
เป็ นกระบอกเสี ย งของรั ฐ เนื อ้ หำไม่ ค่อ ยหลำกหลำย และยัง ไม่ ทัน สมัย ด้ ำ นเทคนิ ค กำรน ำเสนอ
ส ำหรั บ ควำมคำดหวั ง ต่ อ สื่ อ ของกรมประชำสั ม พั น ธ์ นั น้ ต้ องกำรให้ เป็ นสื่ อ ที่ มี จุ ด ยื น ในด้ ำน
ควำมน่ำเชื่ อ ถื อของข้ อมูล ข่ำ วสำร มี ควำมเป็ นกลำง และพัฒ นำด้ ำ นเทคนิ คกำรน ำเสนอรำยกำร
ให้ ทันสมัย โดยเฉพำะสื่อออนไลน์ให้ สอดคล้ องกับควำมต้ องกำรของผู้รับสำรและมีควำมน่ำสนใจ
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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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รำยงำนฉบับผู้บริหำร
หลักการและเหตุผล
ยุทธศำสตร์ ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ได้ รับกำรประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำและมีผล
บังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 13 ตุลำคม พ.ศ. 2561 เป็ นต้ นมำ ได้ กำหนดแผนแม่บทหลักของกำรพัฒนำประเทศ
ภำยใต้ วิสยั ทัศน์ที่ว่ำ “ประเทศมีควำมมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน เป็ นประเทศพัฒนำแล้ วด้ วยกำรพัฒนำตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” รวมทังก
้ ำหนดแผนสำคัญของประเทศ ได้ แก่ แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560
- 2564) นโยบำยและแผนควำมมั่น คงแห่ง ชำติ ตลอดจนแผนระดับ ชำติอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เป็ น
แนวทำงสำคัญและทิศทำงหลักในกำรพัฒนำประเทศ นอกจำกนี ้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเมื่อวันที่
26 เมษำยน พ.ศ. 2562 ยังได้ กำหนดให้ ทุกส่วนรำชกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรฯ 5 ปี โดยเริ่ มแรก
ให้ จดั ทำแผน 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ให้ สอดคล้ องกับยุทธศำสตร์ ชำติและแผนสำคัญของประเทศ
กอปรกับมติกำรประชุมของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2561 ได้ เห็นชอบ
กับกรอบ กลไก และแนวทำงในกำรประเมินส่วนรำชกำรและจังหวัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ
ในกำรปฏิบตั ิรำชกำร ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนำระบบกำรดำเนินงำน
ของส่วนรำชกำร ในกำรขับเคลื่อน ภำรกิจสำคัญของรัฐบำล กำรแก้ ไขปั ญหำและกำรอำนวยควำมสะดวก
แก่ประชำชน และเพื่อเพิ่มศักยภำพของส่วนรำชกำรในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำประเทศ
กรมประชำสัมพันธ์ ในฐำนะหน่วยงำนหลักในกำรประชำสัมพันธ์ ภำครัฐ จึงได้ มีกำร
จัดทำแผนปฏิบตั ิรำชกำรกรมประชำสัมพันธ์ พ.ศ. 2563 – 2580 ขึ ้น เพื่อให้ สำมำรถรองรับยุทธศำสตร์
ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ ยทุ ธศำสตร์ ชำติ ตลอดจนแผนระดับชำติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงให้ สอดคล้ องกับ
บริ บทแวดล้ อม พฤติกรรมกำรบริ โภคสื่อของประชำชน ฯลฯ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมำกในแวดวงกำร
สื่อสำรประชำสัมพันธ์ทงในประเทศ
ั้
และในระดับสำกล อีกทังยั
้ งได้ จดั ให้ มีกำรประเมินผลโครงกำรและ
กิจกรรมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับยุทธศำสตร์ ชำติและนโยบำยสำคัญของรัฐบำล ภำยใต้ กำรประเมินส่วน
รำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุ งประสิทธิ ภำพในกำรปฏิบตั ิรำชกำร ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2563
เพื่ อ ให้ ก รมประชำสัม พัน ธ์ ส ำมำรถ น ำผลกำรประเมิ น ไปใช้ เ ป็ นกรอบแนวทำงในกำรปรั บ ปรุ ง
พัฒนำกำรดำเนินงำนและกำรจัดทำแผนประชำสัมพันธ์ ในปี ต่อไป รวมถึงแจ้ งให้ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง
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ทรำบโดยกำหนดให้ มีกำรสำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยเพื่อประเมินกำรรับรู้ ควำม
เข้ ำใจ ควำมเชื่ อ มั่ น ในข้ อมู ล ข่ ำ วสำร และกำรน ำไปใช้ ประโยชน์ ข องกลุ่ ม เป้ ำหมำยได้ อย่ ำ ง
มีประสิทธิ ภำพ คณะนิเทศศำสตร์ และนวัตกรรมกำรจัดกำร สถำบันบัณฑิตพัฒนบริ หำรศำสตร์ จึงได้
ดำเนินกำรวิจยั เพื่อประเมินผลตำมมำตรกำรดังกล่ำว โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้
วัตถุประสงค์
1) เพื่ อ ศึก ษำกำรเปิ ดรั บ สื่ อ กำรรั บ รู้ ควำมเข้ ำ ใจ ในเนื อ้ หำยุท ธศำสตร์ ช ำติแ ละ
นโยบำยสำคัญของรัฐบำลของประชำชนกลุม่ เป้ำหมำยในประเทศ
2) เพื่อศึกษำควำมเชื่อมัน่ ในเนือ้ หำยุทธศำสตร์ ชำติและนโยบำยสำคัญของรัฐบำล
ของประชำชนกลุม่ เป้ำหมำยในประเทศ
3) เพื่อศึกษำกำรนำข้ อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับเนื ้อหำยุทธศำสตร์ ชำติและนโยบำยสำคัญ
ของรัฐบำลไปใช้ ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของประชำชนกลุม่ เป้ำหมำยในประเทศ
4) เพื่อศึกษำกำรเปิ ดรับสื่อ กำรรับรู้ในเนื ้อหำกำรประชำสัมพันธ์ภำพลักษณ์ของประเทศ
ไทยและนโยบำยสำคัญของรัฐบำลของกลุม่ เป้ำหมำยชำวต่ำงประเทศ
5) เพื่อศึกษำควำมต้ องกำร ควำมคำดหวัง และควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ ในกำร
รับชมและรับฟั งข้ อมูลข่ำวสำรจำกสถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย สถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย และสื่อออนไลน์ กรมประชำสัมพันธ์ ของผู้รับบริกำรและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
ประโยชน์ ท่ จี ะได้ รับ
1) เป็ นข้ อ มูล ก ำหนดแนวทำงในกำรปรั บ ปรุ ง และพัฒ นำสื่ อ ประเภทต่ำ ง ๆ และ
กำรประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้ องกับกำรสื่อสำรและกำรประชำสัมพันธ์ยทุ ธศำสตร์ ชำติและนโยบำยสำคัญของ
รัฐบำล
2) เป็ นฐำนข้ อมูลในกำรกำหนดค่ำเป้ำหมำยควำมสำเร็ จของกำรดำเนินงำนโครงกำร
ประชำสัมพันธ์ยทุ ธศำสตร์ ชำติและนโยบำยสำคัญของรัฐบำลในปี ต่อไป
3) น ำผลกำรประเมิ น ไปรำยงำนกำรประเมิ น ส่ ว นรำชกำรตำมมำตรกำรปรั บปรุ ง
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบตั ริ ำชกำรต่อสำนักงำน ก.พ.ร.
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4) เป็ นแนวทำงในกำรปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลง และพัฒ นำกำรด ำเนิ น งำนของสื่ อ
วิทยุกระจำยเสียงสื่อวิทยุโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ของกรมประชำสัมพันธ์ ในอนำคตต่อไป
5) เป็ นแนวทำงในกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ในเชิงกำรประเมินผลด้ ำนควำมพึงพอใจของ
ผู้บริโภค (Customer Satisfaction) ในภำพรวมต่อไป
ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตของกำรดำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ต้องครอบคลุมประเด็นต่ำง ๆ ดังนี ้
ขอบเขตด้ ำนเนื ้อหำ
1) ประเด็นกำรศึกษำกำรเปิ ดรับสื่อ กำรรับรู้ ควำมเข้ ำใจ ควำมเชื่อมั่นในข้ อมูล
ข่ำวสำร และกำรนำข้ อมูลข่ำวสำรไปใช้ ประโยชน์ ที่ครอบคลุมโครงกำรและกิจกรรมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับยุทธศำสตร์ ชำติและนโยบำยสำคัญของรัฐบำลที่ มีเนือ้ หำกำรประชำสัมพันธ์ เกี่ ยวกับสถำนกำรณ์
กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนำ2019 (COVID-19) กำรเตรี ยมควำมพร้ อมป้องกันกำรควบคุม
กำรแก้ ไขปั ญหำ และบรรเทำผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนำ2019 (COVID-19)
2) ประเด็นกำรศึกษำควำมต้ องกำร ควำมคำดหวัง และควำมพึงพอใจ/ไม่พงึ พอใจ
ในกำรรับชมและรับฟั งข้ อมูลข่ำวสำรจำกสถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย สถำนีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย และสื่อออนไลน์กรมประชำสัมพันธ์ ของผู้รับบริกำรและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
ขอบเขตด้ ำนสื่อประชำสัมพันธ์
ดำเนินกำรศึกษำกำรรับรู้ ควำมเข้ ำใจ ควำมเชื่อมัน่ และกำรนำไปใช้ ประโยชน์จำก
ข้ อมูล ข่ำวสำร ของประชำชนกลุ่ม เป้ำหมำย ซึ่ง ได้ รับข้ อมูลข่ำวสำรจำกสื่ อประชำสัมพันธ์ และช่อง
ทำงกำรสื่อสำรทุกประเภท รวมถึงกิจกรรมต่ำงๆของกรมประชำสัมพันธ์
นิยามศัพท์
กำรรับรู้ หมำยถึง กำรเคยได้ รับทรำบข่ำวสำรเกี่ยวกับมำตรกำรแก้ ไขปั ญหำโรคติดต่อ
โคโรน่ำ 2019 (COVID-19) ทัง้ ในด้ ำนสถำนกำรณ์ และกำรแก้ ไขปั ญหำประจ ำวัน กำรเตรี ยมควำม
พร้ อม และมำตรกำรกำรแก้ ไขปั ญหำต่ำงๆของภำครัฐ
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ควำมเข้ ำใจ หมำยถึง มีควำมเข้ ำใจในเนือ้ หำข่ำวสำรกำรประชำสัมพันธ์ ประเด็น
ส ำคั ญ เกี่ ย วกั บ มำตรกำรแก้ ปั ญหำโรคติ ด เชื อ้ โคโรน่ ำ 2019 (COVID-19) ซึ่ ง ได้ มี ก ำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ไปแล้ ว
ควำมเชื่อมัน่ หมำยถึง ควำมเชื่อถือ เชื่อมัน่ ต่อข้ อมูลข่ำวสำรมำตรกำรป้องกันกำรติด
เชื ้อโคโรน่ำไวรัส 2019 (COVID-19) จำกสื่อกรมประชำสัมพันธ์ ซึ่งประกอบด้ วยด้ ำนควำมถูกต้ อง ด้ ำน
ควำมรวดเร็ ว ทันต่อเหตุกำรณ์ ด้ ำนควำมครบถ้ ว น รอบด้ ำน รวมถึง ควำมเชื่ อมั่น ต่อ นโยบำยกำร
แก้ ปัญหำกำรป้องกันกำรติดเชื ้อโรคดังกล่ำวของภำครัฐ
กำรใช้ ประโยชน์ หมำยถึ ง กำรน ำข้ อมู ล ข่ ำ วสำรจำกที่ ไ ด้ รั บ รู้ ไปใช้ ประโยชน์
ในชีวิตประจำวัน ได้ แก่ เป็ นข้ อมูลควำมรู้ ในกำรดูแลและป้องกันตนเอง กำรดูแลและให้ ควำมรู้ กับคนใน
ครอบครัว กำรติดตำมข่ำวสำร และเหตุกำรณ์ในปั จจุบนั เกี่ยวกับมำตรกำรนี ้ เป็ นประโยชน์ในกำรที่จะได้
แนวทำงกำรปฏิบตั ติ ำมมำตรกำรของภำครัฐ รวมทังได้
้ ชอ่ งทำงในกำรแจ้ งหรื อรับควำมช่วยเหลือ
สื่ อประชำสัมพันธ์ หมำยถึง ช่องทำงกำรสื่อสำรทุกช่องทำง รวมทัง้ กิจกรรมที่กรม
ประชำสัมพันธ์เลือกใช้ ในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับมำตรกำรดังกล่ำวนี ้
สัมฤทธิ์ ผลของกำรประชำสัมพันธ์ หมำยถึง ควำมสำเร็ จในกำรประชำสัมพันธ์ ซึ่ง
พิจำรณำจำกผลที่เกิดขึ ้นกับประชำชน โดยก่อให้ เกิดกำรรับรู้ เข้ ำใจต่อเนื ้อหำมำตรกำรแก้ ไขปั ญหำโรค
ติดเชื ้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) รวมทังเชื
้ ่อมัน่ ต่อข้ อมูลข่ำวสำร และนำไปใช้ ประโยชน์ได้ บรรลุ
ตำมเกณฑ์ควำมสำคัญที่กำหนดไว้ ดังนี ้
- ร้ อยละของกลุ่มเป้ำหมำยภำยในประเทศที่รับรู้ เข้ ำใจ และเชื่อมัน่ ในเนื ้อหำ
มำตรกำรแก้ ไขปั ญหำโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) และนำไปใช้ ประโยชน์ได้ ตำมเกณฑ์
กำรประเมิน
- ร้ อยละของกลุ่มเป้ำหมำยชำวต่ำงประเทศที่รับรู้ ในเนือ้ หำ มำตรกำรแก้ ไข
ปั ญหำโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) ตำมเกณฑ์กำรประเมิน
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ระเบียบวิธีวิจัย
กำรดำเนินกำรประเมินผลครัง้ นี ้ใช้ กำรวิจยั ทังเชิ
้ งปริมำณและเชิงคุณภำพ โดยใช้ วิธีกำร
วิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เพื่อศึกษำกำรรับรู้ ควำมเข้ ำใจ ควำมเชื่อมั่น และกำรนำข้ อมูล
ข่ำวสำรเกี่ยวกับมำตรกำรแก้ ไขปั ญหำโรคติดเชื ้อโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) ไปใช้ ประโยชน์และนำผล
กำรศึกษำไปเที ย บกับ เกณฑ์ ก ำรประเมิ น ตำมที่ กรมประชำสัม พันธ์ ไ ด้ กำหนดไว้ รวมถึง กำรศึก ษำ
โดยวิธี กำรสนทนำกลุ่ม (Focus Group) กับกลุ่ม เป้ำหมำยที่ เป็ นผู้รั บบริ กำรและผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสีย
ของกรมประชำสัมพันธ์ ดังมีรำยละเอียดต่อไปนี ้
การวิจัยเชิงปริมาณ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายชาวไทย
ประชากร
หมำยถึง ประชำชนทัว่ ไปทังที
้ ่อำศัยอยู่ในกรุงเทพมหำนคร และทุกจังหวัดทัว่ ประเทศ
ไทย
กลุ่มตัวอย่ าง
ดำเนินกำรเก็บข้ อมูลโดยสุ่มตัวอย่ำงแบบเฉพำะเจำะจง (Purposive Sampling) จำก
กลุ่ม ประชำชนเป้ ำหมำยตำมที่ ก รมประชำสัม พัน ธ์ ก ำหนด คื อ ประชำชนพื น้ ที่ ส่ ว นกลำง ได้ แ ก่
กรุ ง เทพมหำนคร และพื น้ ที่ ส่ ว นภู มิ ภ ำคของส ำนัก ประชำสัม พัน ธ์ เ ขต 1 – 8 จ ำนวน 2,000 คน
ซึ่งครอบคลุมกลุ่ม เป้ำหมำยหลัก (ประชำชนทั่วไป อำยุระหว่ำง 26 – 50 ปี ) และกลุ่มเป้ำหมำยรอง
(เยำวชน อำยุระหว่ำง 15 – 25 ปี และประชำชนทั่วไปอำยุตงแต่
ั ้ 51 ปี ขึ ้นไป) โดยรวบรวมข้ อมูลจำก
พื ้นที่ตำ่ งๆ ดังนี ้
1. ตัวแทนประชำชนในพื ้นที่สว่ นกลำง คือ
กรุงเทพมหำนคร และปริมณฑล จำนวน 400 คน
2. ตัวแทนประชำชนในเขตสำนักประชำสัมพันธ์เขต 1 คือ
จังหวัดขอนแก่น จำนวน 200 คน
3. ตัวแทนประชำชนในเขตสำนักประชำสัมพันธ์เขต 2 คือ
จังหวัดอุบลรำชธำนี จำนวน 200 คน
4. ตัวแทนประชำชนในเขตสำนักประชำสัมพันธ์เขต 3 คือ
ส่วนประเมินผล
สำนักพัฒนำนโยบำยและแผนกำรประชำสัมพันธ์ กรมประชำสัมพันธ์
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จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 200 คน
5. ตัวแทนประชำชนในเขตสำนักประชำสัมพันธ์เขต 4 คือ
จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 200 คน
6. ตัวแทนประชำชนในเขตสำนักประชำสัมพันธ์เขต 5 คือ
จังหวัดสุรำษฎร์ ธำนี จำนวน 200 คน
7. ตัวแทนประชำชนในเขตสำนักประชำสัมพันธ์เขต 6 คือ
จังหวัดสงขลำ จำนวน 200 คน
8. ตัวแทนประชำชนในเขตสำนักประชำสัมพันธ์เขต 7 คือ
จังหวัดจันทบุรี จำนวน 200 คน
9. ตัวแทนประชำชนในเขตสำนักประชำสัมพันธ์เขต 8 คือ
จังหวัดกำญจนบุรี จำนวน 200 คน
(ขนำดตัวอย่ำงในพื ้นที่ส่วนกลำง และแต่ละภำคมีไม่น้อยกว่ำ 400 คน เพื่อให้ สำมำรถ
อ้ ำงอิงได้ ตำมเกณฑ์ของ Taro Yamane (1967)
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายชาวต่ างประเทศ
ประชากร
หมำยถึง ชำวต่ำงประเทศที่ พ ำนัก อำศัย และประกอบอำชี พ ในประเทศไทย และ
ชำวต่ำงประเทศที่อยูน่ อกประเทศไทย
กลุ่มตัวอย่ าง
1. ขนำดตัวอย่ำง จำนวนรวม 250 ตัวอย่ำง
2. วิ ธี ก ำรสุ่ม ตัว อย่ ำ ง กำรคัด เลื อ กกลุ่ม ตัว อย่ ำ งใช้ วิ ธี ก ำรสุ่ม แบบเฉพำะเจำะจง
(Purposive) กับ กลุ ่ม ตัว อย่ำ งที ่เ ป็ นกลุ ่ม เป้ ำหมำยหลัก ในกำรประชำสัม พัน ธ์ ข ่ำ วสำรของ
กรมประชำสัมพันธ์ ดังนี ้
- สื่อมวลชนต่ำงประเทศที่มีสำนักข่ำวในประเทศไทย
- ผู้ประกอบกำรธุรกิจ และนักลงทุนชำวต่ำงประเทศที่อยูใ่ นประเทศไทย
- สถำนทูตต่ำงประเทศในประเทศไทย และองค์กรระหว่ำงประเทศ
ส่วนประเมินผล
สำนักพัฒนำนโยบำยและแผนกำรประชำสัมพันธ์ กรมประชำสัมพันธ์
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- นักศึกษำชำวต่ำงประเทศในประเทศไทย และชำวต่ำงประเทศทังที
้ ่พำนัก
ในประเทศไทย และนอกประเทศไทย
เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษา
1. กำรสร้ ำง และพัฒนำเครื่ องมือที่ใช้ ในกำรศึกษำ ซึ่งได้ แก่ แบบสอบถำมทัง้ 2 ชุด
ดำเนินกำรตำมขันตอน
้
ดังนี ้
1.1 ศึกษำเอกสำรที่ เกี่ ยวข้ อง ได้ แก่ ประเด็นเนื อ้ หำในกำรประชำสัมพันธ์ รวมทัง้
รำยกำรวิทยุ และโทรทัศน์ที่เผยแพร่ ประเด็นต่ำงๆ ให้ กับประชำชน โดยร่วมกับ
กำรพิจำรณำของเจ้ ำหน้ ำที่ของกรมประชำสัมพันธ์
1.2 ทำกำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่ องมือ คือ ควำมเชื่อมัน่ และควำมเที่ยงตรงของ
แบบสอบถำม (Reliability และ Validity) โดยนำร่ ำงแบบสอบถำม ไปทดสอบ
กับกลุ่มประชำชนที่มิใช่กลุ่มตัวอย่ำง จำนวน 30 ชุด และตรวจสอบด้ วยวิธีกำรทำง
สถิติ (Alpha Coefficient) ได้ ค่ำ Alpha อยู่ระหว่ำง 0.81 - 0.89 ซึ่ง อยู่ในเกณฑ์ ที่
เชื่อถือได้
2. โครงสร้ ำงของแบบสอบถำม ประกอบด้ วย
2.1 แบบสอบถำมสำหรับกลุม่ เป้ำหมำยชำวไทย แบ่งออกเป็ น
ส่วนที่ 1 คือ คำถำมเกี่ ยวกับลักษณะทำงประชำกร ได้ แก่ เพศ อำยุ ระดับ
กำรศึกษำ อำชีพ และรำยได้ เฉลี่ยต่อเดือน
ส่วนที่ 2 คือ คำถำมกำรรับรู้ เนื ้อหำเกี่ยวกับ มำตรกำรแก้ ไขปั ญหำโรคติดเชื ้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ได้ แก่ คำถำมเกี่ยวกับ สื่อ / ช่องทำงกำรรับรู้
ข่ำ วสำร และค ำถำมเกี่ ย วกับ ประเด็น เนื อ้ หำข่ำ วสำรตำมมำตรกำรฯที่ ไ ด้
ประชำสัมพันธ์คำถำมส่วนนี ้เป็ นคำถำมระดับมำตรวัด 5 ระดับ
ส่วนที่ 3 คือ คำถำมควำมเข้ ำใจเกี่ยวกับมำตรกำรแก้ ไขปั ญหำโรคติดเชื ้อไวรัส
โคโรนำ 2019 (COVID-19) เป็ นคำถำมวัดควำมเข้ ำใจแบบเลือกตอบ
ส่วนที่ 4 คือ คำถำมควำมเชื่ อมั่น และกำรนำข่ำวสำรไปใช้ ประโยชน์ เป็ น
คำถำมมำตรวัด 5 ระดับและคำถำมควำมพึงพอใจต่อข่ำวสำร
2.2 แบบสอบถำมสำหรับกลุม่ เป้ำหมำยชำวต่ำงประเทศ แบ่งออกเป็ น
ส่วนที่ 1 คือ คำถำมข้ อมูลส่วนบุคคล คือ เพศ และอำชีพ
ส่วนประเมินผล
สำนักพัฒนำนโยบำยและแผนกำรประชำสัมพันธ์ กรมประชำสัมพันธ์
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ส่วนที่ 2 คือ คำถำมเกี่ยวกับกำรรับข่ำวสำรจำกสื่อ / ช่องทำงจำกในประเทศไทย
และของกรมประชำสัมพันธ์เป็ นคำถำมเลือกตอบ และ
ส่ วนที่ 3 คื อ ค ำถำมเกี่ ยวกั บกำรรั บรู้ ประเด็ นข่ ำวสำรมำตรกำรแก้ ไขปั ญหำ
โรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) เป็ นคำถำมระดับมำตรวัด 5 ระดับ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
กำรเก็บรวบรวมข้ อมูลจำกกลุม่ ตัวอย่ำงในแต่ละพื ้นที่ ซึง่ หมำยถึง ประชำชนทัว่ ไป และ
ชำวต่ำงประเทศ ตำมเกณฑ์ที่ได้ กล่ำวถึงแล้ วข้ ำงต้ น ในช่วงเดือนมิถนุ ำยน และกรกฎำคม 2563
การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่ อได้ ข้อมูล จำกแหล่ง ต่ำงๆ แล้ ว ทำกำรวิเครำะห์ ข้ อมูล โดยใช้ หลัก กำรทำงสถิ ติ
เชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics) เพื่อนำเสนอข้ อสรุปผลกำรวิจยั ตำมวัตถุประสงค์ ได้ แก่ ร้ อยละ
การประมวลผลข้ อมูล
กำรประมวลผลข้ อมูลใช้ โปรแกรมสำเร็ จรู ปคอมพิวเตอร์ SPSS (Statistical Package
for the Social Science for Windows) แสดงผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
การวิจัยเชิงคุณภาพ
ใช้ วิ ธี กำรสนทนำกลุ่ ม ( Focus Group Discussions) กั บ กลุ่ ม เป้ ำหมำยที่ เ ป็ น
ผู้รับบริ กำร และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของกรมประชำสัมพันธ์ จำนวน 80 คน ประกอบด้ วยกลุ่มเป้ำหมำย
ตำมเกณฑ์ที่ กรมประชำสัมพันธ์ กำหนด ได้ แก่ กลุ่มผู้รับบริ กำรและกลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่รับชม
และรับฟั งข้ อมูลข่ำวสำร จำกสถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย สถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศ
ไทย และสื่ อ ออนไลน์ ก รมประชำสัม พัน ธ์ ใ นพื น้ ที่ ภ ำคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ ภำคเหนื อ ภำคใต้
ภำคตะวันออก ภำคตะวันตก ภำคกลำง และกรุ งเทพมหำนคร จำนวน 9 กลุ่ม จำก 7 พืน้ ที่ดงั กล่ำว
ได้ แก่ 1) ประชำชนทัว่ ไป 2) ภำคกำรเมือง 3)สื่อมวลชน 4) ส่วนรำชกำร/หน่วยงำนภำครัฐ/รัฐวิสำหกิจ
5) องค์กรพัฒนำเอกชน 6) องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น 7)สถำบันกำรศึกษำ 8) ผู้ประกอบกำรด้ ำนกำร
ส่งเสริมกำรตลำด และ 9) บุคลำกรของกรมประชำสัมพันธ์
ประเด็นการสนทนา
แนวคำถำมที่ใช้ ในกำรสนทนำกลุม่ ประกอบด้ วย
1. รำยละเอียดส่วนบุคคล
ส่วนประเมินผล
สำนักพัฒนำนโยบำยและแผนกำรประชำสัมพันธ์ กรมประชำสัมพันธ์
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2. กำรเปิ ดรับสื่อของกรมประชำสัมพันธ์
3. ควำมต้ อ งกำรที่ มี ต่อ ข้ อ มูล ข่ ำ วสำรและรำยกำรของสถำนี วิ ท ยุ ก ระจำยเสี ย ง
แห่งประเทศไทย สถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และสื่อออนไลน์ของกรมประชำสัมพันธ์
4. ควำมคิดเห็นทัว่ ไปที่มีตอ่ กำรรับฟั ง รับชม ข้ อมูลข่ำวสำรทำงสถำนีวิทยุกระจำยเสียง
แห่งประเทศไทย สถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและสื่อออนไลน์ของกรมประชำสัมพันธ์
5. เหตุผลหลักที่ ทำให้ เลื อกเปิ ดรั บข้ อมูลข่ำวสำรและรำยกำรสื่อวิทยุกระจำยเสี ยง
สื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ของกรมประชำสัมพันธ์
6. ข้ อเสนอแนะที่ ต้ องกำรให้ ปรั บ ปรุ ง กำรน ำเสนอ ข้ อมู ล ข่ ำ วสำ รจำกสถำนี
วิ ท ยุ ก ระจำยเสี ย งแห่ ง ประเทศไทย สถำนี วิ ท ยุ โ ทรทัศ น์ แ ห่ ง ประเทศไทย และสื่ อ ออนไลน์ ข อง
กรมประชำสัมพันธ์
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ดำเนินกำรจัดสนทนำกลุ่ม ในภูมิ ภ ำคต่ำงๆ และกรุ ง เทพมหำนครในระหว่ำงเดื อ น
มิถนุ ำยน ถึงเดือนสิงหำคม
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้ กำรวิเครำะห์เชิงพรรณนำ จัดกลุ่มควำมคิดเห็นโดยภำพรวมทุกพื ้นที่ และในแต่ละ
พื ้นที่

การประเมินผลความสาเร็จการปฏิบัตงิ าน
1. กำรรับรู้ ควำมเข้ ำใจ ควำมเชื่อมัน่ และกำรใช้ ประโยชน์กลุม่ เป้ำหมำยประชำชนชำวไทย
1.1 กำรรับรู้เนื ้อหำข่ำวสำรมำตรกำรแก้ ไขปั ญหำโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
ผลกำรวิจยั พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงมีกำรรับรู้เนื ้อหำข่ำวสำรเกี่ยวกับมำตรกำรแก้ ไขปั ญหำ
โรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) โดยภำพรวม เท่ำกับ 83.2 ดังตำรำง

ส่วนประเมินผล
สำนักพัฒนำนโยบำยและแผนกำรประชำสัมพันธ์ กรมประชำสัมพันธ์

รายงานฉบับสมบูรณ์
การประเมิ นส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ ราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
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ตารางแสดงจ านวนร้ อยละและค่ า เฉลี่ ย การรั บ รู้ ข่ า วสารจากสื่ อ ของกรมประชาสั ม พั น ธ์
โดยภาพรวม
ระดับการรั บรู้
เคยได้ ยนิ ได้ ฟัง ประเด็นเนือ้ หา / ข่ าวสาร

น้ อยมาก ค่ าเฉลี่ย
น้ อย
/ไม่ เคย

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

879

849

240

28

4

(44.0)

(44.1)

(12.0)

(1.4)

(0.2)

467

799

507

157

70

(23.4)

(40.0)

(25.4)

(7.9)

(3.5)

839

950

199

9

3

(41.9)

(47.5)

(10.0)

(0.4)

(0.2)

917

918

151

13

1

(45.9)

(45.9)

(7.6)

(0.7)

(0.1)

697

954

311

31

7

(34.8)

(47.7)

(15.6)

(1.6)

(0.4)

794

941

244

18

3

(39.7)

(47.1)

(12.2)

(0.9)

(0.2)

640

928

370

50

12

(32.0)

(46.4)

(18.5)

(2.5)

(0.6)

589

868

448

84

11

(29.5)

(43.4)

(22.4)

(4.2)

(0.5)

การเผยแพร่ สถานการณ์ และการแก้ ไขปั ญหาประจาวัน
1. กำรแถลงข่ำวประจำวันจำกศูนย์ บริ หำรสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื ้อไวรัสโควิด-19
2. รำยกำร “NBT รวมใจสูภ้ ยั COVID-19” ทำง NBT 2HD

4.29

3.72

การเตรี ยมความพร้ อมให้ คนไทยรั บมือกับโรคโควิด-19
3. ข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับโรคโควิด-19

4. ข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรป้องกันดูแลรักษำสุขภำพของตัวเอง / ครอบครัว

5. ข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรป้องกันดูแลสภำพจิตใจ

6. สถำนกำรณ์กำรระบำดในประเทศและต่ำงประเทศ

4.31

4.37

4.15

4.25

มาตรการและการแก้ ไขปั ญหาของภาครั ฐด้ านความมั่นคง
7. กำรรับรู้ เกี่ยวกับมำตรกำรจำกัดกำรเดินทำงเข้ ำ-ออกต่ำงประเทศ

8. กำรรับรู้ เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนในพื ้นที่ตำ่ งๆของ อสม.

ส่วนประเมินผล
สำนักพัฒนำนโยบำยและแผนกำรประชำสัมพันธ์ กรมประชำสัมพันธ์

4.07

3.97

รายงานฉบับสมบูรณ์
การประเมิ นส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ ราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
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ระดับการรั บรู้
เคยได้ ยนิ ได้ ฟัง ประเด็นเนือ้ หา / ข่ าวสาร
9. กำรรับรู้ เกี่ยวกับกำรเตรี ยมควำมพร้ อมด้ ำนสำธำรณสุข เช่น
หน้ ำกำกอนำมัยสำหรับแพทย์ พยำบำล ชุดพีพีอี จำนวนเตียง
จำนวนชุดตรวจและยำรักษำโรค
10. กำรรับรู้ เกี่ยวกับข่ำวสำรพรก.ฉุกเฉิน เช่น เคอร์ ฟิว ห้ ำมขำยสุรำ

น้ อยมาก ค่ าเฉลี่ย
น้ อย
/ไม่ เคย

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

698

94.7

321

32

2

(34.9)

(47.3)

(16.1)

(1.6)

(0.1)

925

839

210

23

3

(46.3)

(41.9)

(10.5)

(1.2)

(0.2)

715

894

323

61

7

(35.8)

(44.7)

(16.2)

(3.1)

(0.4)

4.15

4.33

มาตรการและการแก้ ไขปั ญหาของภาครั ฐด้ านเศรษฐกิจ
11. กำรรับรู้ เกี่ยวกับมำตรกำรเยียวยำผู้ได้ รับผลกระทบกลุม่ ต่ำงๆ
เช่น แรงงำน ลูกจ้ ำง ผู้ประกอบอำชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบ
ประกันสังคม ผู้ประกันตน เกษตรกร ผู้ประกอบกำร คนพิกำร ฯลฯ
รวมเฉลี่ย

4.16

ร้ อยละเฉลี่ย

83.2

ส่วนประเมินผล
สำนักพัฒนำนโยบำยและแผนกำรประชำสัมพันธ์ กรมประชำสัมพันธ์

4.12

รายงานฉบับสมบูรณ์
การประเมิ นส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ ราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

12

1.2 ควำมเข้ ำใจมำตรกำรแก้ ไขปั ญหำโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
ผลกำรวิจยั พบว่ำกลุม่ ตัวอย่ำงมีควำมเข้ ำใจโดยภำพรวม เท่ำกับ 95.9
ตารางแสดงร้ อยละผู้มีความเข้ าใจเนือ้ หาข่ าวสารประชาสัมพันธ์ โดยภาพรวม
เนือ้ หา / ข้ อมูลข่ าวสาร
1. สำมำรถประเมินสถำนกำรณ์กำรติดเชื ้อโควิด-19 ได้ จำกกำรติดตำมรำยงำนข่ำวผู้ติดเชื ้อโควิด-19
ในแต่ละวัน

ร้ อยละผู้มีความ
เข้ าใจ
95.8

2. อำกำรเบื ้องต้ นที่อำจสันนิษฐำนได้ วำ่ ติดเชื ้อโควิด-19 คือ มีไข้ สงู อ่อนเพลีย ไอแห้ ง เจ็บคอ

96.6

3. ผู้มีควำมเสี่ยงต่อโรคโควิด-19 คือผู้สงู อำยุ และผู้มีโรคประจำตัว เช่น หอบหืด เบำหวำน โรคหัวใจ

92.1

4. กำรล้ ำงมือด้ วยน ้ำสบู่ 20 วินำทีขึ ้นไป เป็ นกำรป้องกันกำรติดเชื ้อได้ อย่ำงง่ำย และถูกวิธี

95.8

5. กำรสวมใส่หน้ ำกำกอนำมัยเป็ นกำรป้องกันกำรติดเชื ้อได้ ดี

96.2

6. กำรเว้ นระยะห่ำงทำงสังคม (Social Distancing) คือต้ องเว้ นระยะห่ำงกันอย่ำงน้ อย 1 เมตร

93.6

7. “กำรกินร้ อนช้ อนส่วนตัว” เป็ นวิธีกำรดูแลตนเองให้ ปลอดภัยจำกโควิด- 19

98.1

8. ผู้ประกอบกำรร้ ำนอำหำร ควรต้ องใส่หน้ ำกำกพลำสติกใส (Face Shield) และหน้ ำกำกอนำมัย
ตลอดเวลำ

97.4

9. ผู้ที่เดินทำงจำกต่ำงพื ้นที่ ต้ องกักตัวอย่ำงน้ อย 14 วัน เป็ นกำรควบคุมกำรแพร่ กระจำยโรค

98.8

10. “อยู่บ้ำนหยุดเชื ้อเพื่อชำติ” เป็ นกำรขอควำมร่ วมมือเพื่อไม่ให้ มีกำรแพร่ กระจำยโรคโควิด-19

98.7

11. กำรลงทะเบียนรับเงิน 5,000 บำท ถือเป็ นมำตรกำรเยียวยำผู้ได้ รับผลกระทบจำกไวรัสโคโรนำ
(COVID-19)

91.6

12. กำรลดค่ำน ้ำ ค่ำไฟ ในเดือนเมษำยน ถึง มิถนุ ำยนเป็ นมำตรกำรเยียวยำประชำชน

94.2

13. มำตรกำรเคอร์ ฟิว หมำยถึง ห้ ำมออกจำกบ้ ำนในช่วงเวลำที่กำหนด

98.4

14. กำรให้ ควำมรู้ เกี่ยวกับกำรป้องกันตนเองจำกโรคโควิด-19 เป็ นมำตรกำรแก้ ปัญหำของรัฐ

95.6

ร้ อยละเฉลี่ย
ส่วนประเมินผล
สำนักพัฒนำนโยบำยและแผนกำรประชำสัมพันธ์ กรมประชำสัมพันธ์

95.9

รายงานฉบับสมบูรณ์
การประเมิ นส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ ราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
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1.3 ควำมเชื่อมัน่ ต่อข้ อมูลข่ำวสำรประชำสัมพันธ์
ผลกำรวิ จัย พบว่ ำ กลุ่ม ตัว อย่ ำ ง มี ค วำมเชื่ อ มั่น ต่อ ข้ อมูล ข่ ำ วสำรประชำสัม พัน ธ์
มำตรกำรแก้ ไขปั ญหำโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนำ2019 (COVID-19) โดยภำพรวมเท่ำกับ 82.0
ตารางแสดงจานวนร้ อยละและค่ าเฉลี่ยระดับความเชื่อมั่นต่ อข้ อมูลข่ าวสารมาตรการป้องกัน
การติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ของกลุ่มตัวอย่ างโดยภาพรวม
ระดับความเชื่อมั่น

ความเชื่อมั่น
1. ด้ ำนควำมถูกต้ อง
2. ด้ ำนควำมรวดเร็ ว ทันต่อเหตุกำรณ์
3. ด้ ำนควำมครบถ้ วน รอบด้ ำน

มากที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

646
(32.3)
596
(29.8)
560
(28.0)

1,043
(52.2)
1,028
(51.4)
1,031
(51.6)

280
(14.0)
337
(16.9)
359
(18.0)

น้ อย

น้ อยมาก/
ไม่ เลย

28
(1.4)
34
(1.7)
45
(2.3)

3
(0.2)
5
(0.3)
5
(0.3)

รวมเฉลี่ย
ร้ อยละเฉลี่ย

ค่ าเฉลี่ย

4.15
4.09
4.05
4.10
82.0

ตารางแสดงจานวนร้ อยละและค่ าเฉลี่ยระดับความเชื่อมั่นต่ อข้ อมูลข่ าวสารมาตรการป้องกัน
การติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ของกลุ่มตัวอย่ างโดยภาพรวม
ระดับความเชื่อมั่น

ความเชื่อมั่น
นโยบำยกำรแก้ ปัญหำกำรป้องกัน
กำรติดเชื ้อไวรัสโคโรนำ2019 (COVID-19)

มากที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

552
(27.6)

971
(48.6)

387
(19.4)

น้ อย

น้ อยมาก/
ไม่ เลย

54
(2.7)

36
(1.9)

ร้ อยละเฉลี่ย

ส่วนประเมินผล
สำนักพัฒนำนโยบำยและแผนกำรประชำสัมพันธ์ กรมประชำสัมพันธ์

ค่ าเฉลี่ย

3.97
79.4

รายงานฉบับสมบูรณ์
การประเมิ นส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ ราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
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1.4 กำรนำข้ อมูลไปใช้ ประโยชน์
ผลกำรวิจยั พบว่ำ กลุม่ ตัวอย่ำงมีกำรนำข้ อมูลข่ำวสำรมำตรกำรแก้ ไขปั ญหำโรคติดเชื ้อ
ไวรัสโคโรนำ2019 (COVID-19) โดยภำพรวมเท่ำกับ 85.8
ตารางแสดงจานวนร้ อยละและค่ าเฉลี่ยระดับการนาข้ อมูลไปใช้ ประโยชน์ ของกลุ่มตัวอย่ าง
โดยภาพรวม
ระดับการนาไปใช้ ประโยชน์

การใช้ ประโยชน์
1. ใช้ เป็ นข้ อมูลควำมรู้ ในกำรดูแล และป้องกันตนเอง
2. ใช้ เพื่อดูแลและให้ ควำมรู้ กบั คนในครอบครัว
3. ใช้ เพื่อติดตำมข่ำวสำร และเหตุกำรณ์ปัจจุบนั
4. ใช้ เป็ นข้ อมูลเพื่อเป็ นช่องทำงในกำรแจ้ ง / รับควำม
ช่วยเหลือ
5. ใช้ เป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิตำมมำตรกำรของ
ภำครัฐ

มาก
ที่สุด
928
(46.4)
912
(45.6)
804
(40.2)
679
(34.0)
710
(35.5)

มาก
927
(46.4)
931
(46.6)
1,004
(50.2)
1,010
(50.5)
1,038
(51.9)

ปาน
กลาง
140
(7.0)
148
(7.4)
178
(8.9)
278
(13.9)
220
(11.0)

น้ อย

น้ อยมาก/
ไม่ เคย

3
(0.2)
7
(0.4)
11
(0.5)
26
(1.3)
22
(1.1)

2
(0.1)
2
(0.1)
3
(0.2)
7
(0.4)
10
(0.5)

รวมเฉลี่ย
ร้ อยละเฉลี่ย

ส่วนประเมินผล
สำนักพัฒนำนโยบำยและแผนกำรประชำสัมพันธ์ กรมประชำสัมพันธ์

ค่ าเฉลี่ย

4.39
4.37
4.30
4.16
4.21

4.29
85.8

รายงานฉบับสมบูรณ์
การประเมิ นส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ ราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
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สรุ ปการประเมินผลความสาเร็จการปฏิบัตงิ าน
ผลกำรประเมินควำมสำเร็ จตำมตัวชี ้วัด ร้ อยละของกลุ่มเป้ำหมำยรับรู้ เข้ ำใจ เชื่อมัน่
และกำรนำข้ อมูล ข่ำวสำรเกี่ ยวกับมำตรกำรแก้ ไ ขปั ญหำโรคไวรั สโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) ไปใช้
ประโยชน์มำเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์กำรประเมิน สรุปได้ ดงั นี ้

ตัวชีว้ ัด

เกณฑ์ ปี 2563
(ก.พ.ร.)

ผลการวิจัยปี 2563

ผลการประเมิน

ร้ อยละเฉลี่ย รับรู้ เข้ ำใจ
เชื่อมัน่ นำไปใช้ ประโยชน์

85.0

86.7

สูงกว่ำเกณฑ์

ตารางแสดงร้ อยละรวมของการรั บ รู้ เข้ า ใจ เชื่ อมั่ น การนาไปใช้ ประโยชน์ เทียบกับเกณฑ์
ก.พ.ร. จาแนกตามพืน้ ที่

พืน้ ที่

เกณฑ์ ก.พ.ร.

ร้ อยละรวม

ผลการประเมิน

พื ้นที่สว่ นกลำง (กรุงเทพมหำนคร)

85.0

86.8

สูงกว่ำเกณฑ์

พื ้นที่สำนักประชำสัมพันธ์เขต 1

85.0

86.2

สูงกว่ำเกณฑ์

พื ้นที่สำนักประชำสัมพันธ์เขต 2

85.0

88.1

สูงกว่ำเกณฑ์

พื ้นที่สำนักประชำสัมพันธ์เขต 3

85.0

86.6

สูงกว่ำเกณฑ์

พื ้นที่สำนักประชำสัมพันธ์เขต 4

85.0

88.9

สูงกว่ำเกณฑ์

พื ้นที่สำนักประชำสัมพันธ์เขต 5

85.0

88.2

สูงกว่ำเกณฑ์

พื ้นที่สำนักประชำสัมพันธ์เขต 6

85.0

85.8

สูงกว่ำเกณฑ์

พื ้นที่สำนักประชำสัมพันธ์เขต 7

85.0

84.3

ต่ำกว่ำเกณฑ์

พื ้นที่สำนักประชำสัมพันธ์เขต 8

85.0

85.3

สูงกว่ำเกณฑ์

ส่วนประเมินผล
สำนักพัฒนำนโยบำยและแผนกำรประชำสัมพันธ์ กรมประชำสัมพันธ์

รายงานฉบับสมบูรณ์
การประเมิ นส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ ราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
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ตารางแสดงร้ อยละการรั บรู้ เข้ าใจ เชื่อมั่น นาไปใช้ ประโยชน์ เทียบเกณฑ์ สานักงบประมาณ

ตัวชีว้ ัด

เกณฑ์ ปี 2563
(สานักงบประมาณ)

ผลการวิจัยปี 2563

ผลการประเมิน

รับรู้

82.0

83.2

สูงกว่ำเกณฑ์

เข้ ำใจ

80.0

95.9

สูงกว่ำเกณฑ์

เชื่อมัน่

78.0

82.0

สูงกว่ำเกณฑ์

นำไปใช้ ประโยชน์

76.0

85.8

สูงกว่ำเกณฑ์

ตารางแสดงร้ อยละการรั บรู้ เข้ าใจ เชื่อมั่น นาไปใช้ ประโยชน์ เทียบเกณฑ์ สานักงบประมาณ
จาแนกตามพืน้ ที่
รั บรู้
พืน้ ที่

เข้ าใจ

เชื่อมั่น

นาไปใช้
ประโยชน์

เกณฑ์ สานักงบประมาณ
82.0

80.0

78.0

76.0

พื ้นที่สว่ นกลำง (กรุงเทพมหำนคร)

83.2

94.9

83.2

85.8

พื ้นที่สำนักประชำสัมพันธ์เขต 1

82.8

95.5

82.0

84.6

พื ้นที่สำนักประชำสัมพันธ์เขต 2

83.0

96.8

84.2

88.4

พื ้นที่สำนักประชำสัมพันธ์เขต 3

84.0

95.9

80.8

85.8

พื ้นที่สำนักประชำสัมพันธ์เขต 4

85.4

97.9

84.0

88.2

พื ้นที่สำนักประชำสัมพันธ์เขต 5

84.6

96.6

84.2

87.2

พื ้นที่สำนักประชำสัมพันธ์เขต 6

81.8

96.0

80.4

85.0

พื ้นที่สำนักประชำสัมพันธ์เขต 7

82.8

94.9

76.8

82.8

พื ้นที่สำนักประชำสัมพันธ์เขต 8

81.0

95.8

80.4

83.8

ส่วนประเมินผล
สำนักพัฒนำนโยบำยและแผนกำรประชำสัมพันธ์ กรมประชำสัมพันธ์

รายงานฉบับสมบูรณ์
การประเมิ นส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ ราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
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2. การรั บรู้ ข่าวสาร
กลุม่ เป้ำหมำยประชำชนชำวต่ำงประเทศ
ผลกำรรับรู้เนื ้อหำข่ำวสำรมำตรกำรแก้ ไขปั ญหำโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID19) ของกลุม่ เป้ำหมำยประชำชนชำวต่ำงประเทศ โดยภำพรวม ร้ อยละเฉลี่ยเท่ำกับ 84.2
การประเมินผลความสาเร็จการปฏิบัตงิ าน กลุ่มเป้าหมายชาวต่ างประเทศ
ผลกำรประเมิ นควำมส ำเร็ จ ตำมตัวชี ว้ ัด ร้ อยละของกลุ่ม ตัวอย่ำงมี กำรรั บรู้ เนื อ้ หำ
ข่ำ วสำรมำตรกำรแก้ ไ ขปั ญ หำโรคติ ด เชื อ้ ไวรั ส โคโรน่ ำ 2019 (COVID-19) เปรี ย บเที ย บกับ เกณฑ์
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) สรุปได้ ดงั นี ้

ตัวชีว้ ัด

เกณฑ์ ปี 2563
(ก.พ.ร.)

ผลการวิจัยปี 2563

ผลการประเมิน

กำรรับรู้

84.0

84.2

สูงกว่ำเกณฑ์

ผลกำรประเมิ นควำมส ำเร็ จ ตำมตัวชี ว้ ัด ร้ อยละของกลุ่ม ตัวอย่ำงมี กำรรั บรู้ เนื อ้ หำ
ข่ำวสำรมำตรกำรแก้ ไขปั ญหำโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์สำนัก
งบประมำณ สรุปได้ ดงั นี ้

ตัวชีว้ ัด

เกณฑ์ ปี 2563
(สานักงบประมาณ)

ผลการวิจัยปี 2563

ผลการประเมิน

กำรรับรู้

82.0

84.2

สูงกว่ำเกณฑ์

กำรวิจยั ครัง้ นี ้ดำเนินกำรเพื่อประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ
ในกำรปฏิบตั ิรำชกำร ประจำปี งบประมำณ พ.ศ.2563 โดยมีตวั ชี ้วัดคือ ร้ อยละของกำรรับรู้ ควำมเข้ ำใจ
ควำมเชื่อมัน่ และกำรนำข้ อมูลข่ำวสำรไปใช้ ประโยชน์เกี่ยวกับมำตรกำรป้องกันกำรติดเชื ้อไวรัสโคโรน่ำ
2019 (COVID-19) โดยวิธีกำรวิจัยเชิงสำรวจจำกประชำชนชำวไทยทัง้ ในกรุ งเทพมหำนคร และส่วน
ภูมิภำคจำนวน 2,000 คน รวมทังกลุ
้ ่มเป้ำหมำยชำวต่ำงประเทศ จำนวน 250 คน ซึ่งดำเนินกำรโดยใช้
วิธีวิจยั เชิงสำรวจ ใช้ แบบสอบถำมเป็ นเครื่ องมือในกำรเก็บรวบรวมข้ อมูล และนำผลกำรวิจยั มำเปรี ยบ
เทีบลกับเกณฑ์กำรประเมินตำมที่กำหนดไว้ กำรวิเครำะห์ข้อมูลใช้ ร้อยละและค่ำเฉลี่ย อธิบำยข้ อมูล
ส่วนประเมินผล
สำนักพัฒนำนโยบำยและแผนกำรประชำสัมพันธ์ กรมประชำสัมพันธ์

รายงานฉบับสมบูรณ์
การประเมิ นส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ ราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
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ตำมประเด็นที่ศึกษำ กำรประมวลผลกำรวิจยั ใช้ โปรแกรมสำเร็ จรู ป SPSS นอกจำกนัน้ ได้ ดำเนินกำร
ศึกษำควำมต้ องกำร ควำมคำดหวัง และควำมพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจ ในกำรรับชมและรับฟั งข้ อมูล
ข่ำวสำรจำกสถำนี วิทยุกระจำยเสี ยงแห่งประเทศไทย สถำนี วิทยุโทรทัศน์ แห่ง ประเทศไทย และสื่ อ
ออนไลน์ กรมประชำสัมพันธ์ ของผู้รับบริกำรและผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสีย โดยวิธีกำรวิจยั เชิงคุณภำพด้ วยกำร
สนทนำกลุ่ ม (Focus group interview) กั บ กลุ่ ม เป้ ำหมำยจ ำนวน 80 คน ทั ง้ ในภำคกลำง ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคเหนือ ภำคใต้ ภำคตะวันออก และภำคตะวันตก
สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ
ผลกำรวิจยั สรุปตำมกลุม่ ตัวอย่ำงชำวไทยและชำวต่ำงประเทศตำมลำดับดังนี ้
กลุ่มตัวอย่ างประชาชนชาวไทย
ลักษณะทางประชากร
กลุ่มตัวอย่ำงมำกกว่ำครึ่ งหนึ่งเป็ นเพศหญิง มำกกว่ำครึ่ งหนึ่งเป็ นกลุ่มเป้ำหมำยหลัก
คือ อำยุระหว่ำง 26 – 50 ปี กลุ่มตัวอย่ำงเกือบครึ่งหนึ่งมีกำรศึกษำระดับปริ ญญำตรี และเกือบครึ่งหนึง่
เช่นเดียวกันมีอำชีพรับรำชกำร / พนักงำนของรัฐ / พนักงำนรัฐวิสำหกิจ นอกจำกนัน้ กลุ่มตัวอย่ำงผู้มี
รำยได้ อยูร่ ะหว่ำง 10,001 – 20,000 บำท มีมำกกว่ำกลุม่ อื่นๆ
การรั บรู้ เนื อ้ หาข่ าวสารเกี่ยวกับมาตรการแก้ ไขปั ญหาโรคติดเชือ้ ไวรั สโคโรน่ า
2019 (COVID-19)
กลุ่มตัวอย่ำงมำกกว่ำครึ่งหนึ่งได้ รับข่ำวสำรจำกสื่อสำรสนเทศของกรมประชำสัมพันธ์
(เว็ บ ไซต์ เฟซบุ๊ก ยูทูบ ไลน์ ) มำกที่ สุด และรองลงมำในระดับ ใกล้ เ คี ย งกัน กำรรั บ ข่ ำ วสำรจำก
สถำนีโทรทัศน์ NBT ส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค
กำรรับรู้เนื ้อหำข่ำวสำรโดยภำพรวม คิดเป็ นร้ อยละเฉลี่ยเท่ำกับ 83.2
ความเข้ าใจเนือ้ หาข่ าวสารเกี่ยวกับมาตรการแก้ ไขปั ญหาโรคติดเชือ้ ไวรั สโคโร
น่ า 2019 (COVID-19)
กลุม่ ตัวอย่ำงมีควำมเข้ ำใจในภำพรวม ร้ อยละ 95.9
ความเชื่อมั่นต่ อข่ าวสาร
กลุ่มตัวอย่ำงมีควำมเชื่อมั่น ต่อข้ อมูลข่ำวสำรโดยภำพรวม ร้ อยละ 82.0 และมีควำม
เชื่อมัน่ ต่อนโยบำยรัฐบำลเกี่ยวกับมำตรกำรแก้ ไขปั ญหำโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 ร้ อยละ 79.4
การนาไปใช้ ประโยชน์
กลุม่ ตัวอย่ำงได้ นำข้ อมูลข่ำวสำรไปใช้ ประโยชน์โดยภำพรวม ร้ อยละ 85.8 โดยนำไปใช้
ประโยชน์เป็ นข้ อมูลควำมรู้ ในกำรดูแลและป้องกันตนเองมำกที่สุด รองลงมำในระดับใกล้ เคียงกันคือ
นำไปใช้ เพื่อดูแลและให้ ควำมรู้กบั คนในครอบครัว
ส่วนประเมินผล
สำนักพัฒนำนโยบำยและแผนกำรประชำสัมพันธ์ กรมประชำสัมพันธ์

รายงานฉบับสมบูรณ์
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กลุ่มตัวอย่ างชาวต่ างประเทศ
กลุม่ ตัวอย่ำงชำวต่ำงประเทศมำกกว่ำครึ่งหนึง่ เป็ นเพศชำย ส่วนใหญ่เป็ นผู้พำนักอำศัย
ในประเทศไทยและเป็ นกลุม่ อำชีพสื่อมวลชนมำกที่สดุ
การรับข่ าวสารจากสื่อของกรมประชาสัมพันธ์
กลุ่ม ตัวอย่ำงส่วนใหญ่ รับข่ำวสำรจำกสื่ อ ออนไลน์ ของกรมประชำสัม พันธ์ คือทำง
เว็บไซต์ และเฟซบุ๊ก
การรั บรู้ เนือ้ หาข่ าวสารมาตรการแก้ ไขปั ญหาโรคติดเชือ้ ไวรั สโคโรน่ า 2019
กลุ่มตัวอย่ำงเกือบทังหมดได้
้
รับรู้ข่ำวสำรเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ โรคโควิด-19 ในประเทศ
ไทย และโดยภำพรวม กลุม่ ตัวอย่ำงรับรู้ขำ่ วสำรดังกล่ำว ร้ อยละเฉลี่ยเท่ำกับ 84.2
การประเมินผลความสาเร็จการปฏิบัตงิ านตามตัวชีว้ ัด
ผลกำรปฏิบตั ิงำนตำมตัวชี ้วัดองค์ประกอบที่ 1 คือผลกำรรับรู้ ข่ำวสำร เข้ ำใจ เชื่อมัน่
และกำรนำไปใช้ ประโยชน์ ของกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนชำวไทย เมื่อเทียบกับเกณฑ์กำรประเมิน สรุปได้
ว่ำ ผลกำรปฏิบตั งิ ำน “สูงกว่ำเกณฑ์”
ผลกำรปฏิบตั งิ ำนตำมตัวชี ้วัด กลุม่ ตัวอย่ำงชำวต่ำงประเทศคือ กำรรับรู้เนื ้อหำข่ำวสำร
มำตรกำรแก้ ไขปั ญหำโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) เมื่อเทียบกับเกณฑ์กำรประเมิน สรุป
ได้ วำ่ ผลกำรปฏิบตั งิ ำน “สูงกว่ำเกณฑ์”
สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
1. ควำมคิดเห็นต่อเนื ้อหำและรู ปแบบกำรนำเสนอเนื ้อหำข่ำวสำรของกรมประชำสัมพันธ์ ผ่ำน
สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย สถำนีวิทยุโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ ผลกำรวิจัยสรุ ปได้ ว่ำ
ผู้เข้ ำร่ วมกลุ่มสนทนำมีควำมคิดเห็นทังเชิ
้ งบวกและเชิงลบต่อเนื ้อหำ และรู ปแบบกำรนำเสนอข่ำวสำร
โดยควำมคิดเห็นเชิงบวก ซึง่ สะท้ อนจุดแข็งในด้ ำน 1) ควำมน่ำเชื่อถือด้ ำนข้ อมูลที่มีกำรตรวจสอบอย่ำง
ถูกต้ องก่อนนำเสนอ 2) เป็ นสื่อที่มีกำรนำเสนอเนื ้อหำเกี่ยวกับท้ องถิ่นมีอตั ลักษณ์เฉพำะ 3) ให้ บริ กำร
นำเสนอข่ำวสำรของหน่วยงำน 4) นำเสนอข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ตอ่ กำรดำเนินชีวิต 5) มีจรรยำบรรณ
ในกำรนำเสนอข่ำวสำร 6) เนื ้อหำข่ำวสำรมีสำระควำมรู้ที่หลำกหลำย 7) มีศกั ยภำพเข้ ำถึงแหล่งข้ อมูล
ทังภำครั
้
ฐและเอกชน 8) มีควำมพร้ อมด้ ำนทรัพยำกรบุคคล และมีชอ่ งทำงกำรสื่อสำรที่ครบครันสำหรับ
ควำมคิดเห็นเชิ ง ลบ ซึ่ง สะท้ อนจุดอ่อน มี ดัง นี ้ 1) กำรทำงำนแบบระบบรำชกำรเป็ นเงื่ อนไขที่สร้ ำง
ข้ อจำกัดในกำรสร้ ำงสรรค์งำน 2) ควำมล่ำช้ ำในกำรนำเสนอข่ำวสำร 3) ควำมไม่เป็ นกลำงของเนื ้อหำ
ที่มกั ถูกแทรกแซงจำกฝ่ ำยกำรเมือง และกำรเซ็นเซอร์ ตนเอง มักทำหน้ ำที่เป็ นกระบอกเสียงให้ ภำครัฐ ซึง่
กระทบต่อควำมเป็ นกลำงในกำรนำเสนอข่ำวสำร 4) ควำมไม่หลำกหลำยของเนื ้อหำ โดยเฉพำะควำม
ส่วนประเมินผล
สำนักพัฒนำนโยบำยและแผนกำรประชำสัมพันธ์ กรมประชำสัมพันธ์
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พยำยำมที่ไม่ให้ กระทบต่อภำครัฐ ทำให้ มมุ มองต่อประเด็นปั ญหำต่ำงๆ จึงไม่หลำกหลำย 5) ขำดควำม
ทันสมัย ขำดสีสนั 6) ขำดควำมเชื่อมโยงกับภำคีเครื อข่ำย 7) ยังพบข้ อผิดพลำดทำงเทคนิค ที่เกิดขึ ้น
ระหว่ำงกำรเผยแพร่สญ
ั ญำณจำกสื่อของกรมประชำสัมพันธ์
2. ควำมพึงพอใจ / ไม่พอใจ ต่อเนื ้อหำและรูปแบบกำรนำเสนอ ผู้เข้ ำร่วมสนทนำได้ แสดงควำม
พึงพอใจ และไม่พอใจในประเด็นต่ำงๆ ในด้ ำนควำมพึงพอใจนัน้ สอดคล้ องกับควำมคิดเห็นในเชิงบวก
ต่อเนื ้อหำและรู ปแบบกำรนำเสนอข่ำวสำรคือ 1) ควำมถูกต้ องแม่นยำของเนื ้อหำ 2) เนื ้อหำเกี่ยวกับ
ท้ องถิ่นสอดคล้ องกับควำมต้ องกำรของท้ องถิ่น 3) เนื ้อหำเกี่ยวกับหน่วยรำชกำร 4) มีควำมชื่นชอบกำร
ปฏิบตั ิงำนของบุค ลำกร เช่น ผู้ดำเนินรำยกำรวิทยุที่มีนำ้ เสียงไพเรำะ ควำมสำมำรถเป็ นที่ยอมรับ มี
มนุษยสัมพันธ์ ที่ดีในกำรให้ บริ กำร 5) เนื ้อหำข่ำวสำรที่นำเสนอมีควำมน่ำสนใจ 6) มีกำรปรับตัวของ
องค์กรได้ ดี สำหรับควำมไม่พึงพอใจนัน้ ก็สอดคล้ องกับควำมคิดเห็นเชิงลบ กล่ำวคือ 1) กำรนำเสนอ
ข่ำวสำร ขำดควำมรวดเร็ ว 2) กำรทำหน้ ำที่เป็ นกระบอกเสียงของภำครัฐ ทำให้ กำรเสนอข่ำวสำรไม่รอบ
ด้ ำน 4) ชื่นชมบุคลำกร 5) ชื่นชมรู ปแบบกำรนำเสนอ 6) องค์กรมีกำรปรับตัวให้ ทนั ยุคสมัย สำหรับ
ควำมไม่พึงพอใจก็สอดคล้ องกับควำมคิดเห็นเชิงลบเช่นกัน คือ 1) กำรนำเสนอข่ำวสำรล่ำช้ ำ 2) ข้ อมูล
ข่ำวสำรไม่รอบด้ ำน 3) กำรปรับผังรำยกำรที่ไม่คำนึง ถึงเนือ้ หำที่สนองควำมต้ องกำรของท้ องถิ่น 4)
ปั ญหำทำงเทคนิคของสถำนีโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล 5) เนือ้ หำรำยกำรขำดควำมน่ำสนใจ 6) ไม่พึง
พอใจด้ ำนบุคคลิกภำพของผู้ดำเนินรำยกำรโทรทัศน์ 7) เนื ้อหำในสื่อออนไลน์ขำดควำมน่ำสนใจ
3. ควำมคำดหวังและมุมมองต่อเนื ้อหำและรูปแบบกำรนำเสนอในอนำคตตำมควำมเห็นของผู้
ร่วมสนทนำนัน้ มองว่ำกำรพัฒนำเนื ้อหำรำยกำรและกำรนำเสนอรำยกำรต้ องปรับในระดับนโยบำย และ
จุด ยี น ขององค์ ก ร เพรำะมี ค วำมสัม พัน ธ์ กั บ รู ป แบบและเนื อ้ หำข่ ำ วสำ รด้ ว ย ดัง รำยละเอี ย ดใน
ข้ อเสนอแนะจำกงำนวิจยั
ข้ อเสนอแนะ
จำกผลกำรวิ จัย ทัง้ เชิ ง ปริ ม ำณและเชิ ง คุณ ภำพจำกกลุ่ม เป้ ำหมำยต่ำ งๆ ทัง้ จำก
ประชำชนทัว่ ไปชำวไทย กลุ่มเป้ำหมำยชำวต่ำงประเทศและกลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย สำมำรถนำเสนอ
ข้ อเสนอแนะต่ำงๆดังนี ้
1. ด้ ำ นนโยบำย และพัน ธกิ จ ขององค์ ก ร จำกผลกำรวิ จัย พบข้ อ เสนอที่ น่ ำ สนใจคื อ กรม
ประชำสัมพันธ์ ควรพิจำรณำใช้ จุดแข็งขององค์กรมำเป็ นจุดยืนในกำรนำเสนอข่ำวสำร กล่ำวคือ กรม
ประชำสัมพันธ์เป็ นองค์กรที่ได้ รับควำมเชื่อถือด้ ำนข้ อมูลข่ำวสำรเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน
และสร้ ำงภำพลักษณ์ที่ดีของประเทศ จำกมุมมองของผู้ร่วมสนทนำกลุ่ม ต่ำงมีควำมคิดเห็นว่ำ ข้ อมูล
ข่ำวสำรจำกกรมประชำสัม พันธ์ มี ควำมน่ำเชื่ อถื อ มี ควำมถูกต้ อง นำไปอ้ ำงอิง และใช้ ประโยชน์ ไ ด้
สอดคล้ องกับผลกำรวิจยั เชิงปริ มำณจำกกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนทุกภูมิภำคต่ำงมีควำมเชื่อมัน่ ต่อข้ อมูล
ส่วนประเมินผล
สำนักพัฒนำนโยบำยและแผนกำรประชำสัมพันธ์ กรมประชำสัมพันธ์
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ข่ำวสำร จำกสื่อของกรมประชำสัมพันธ์ ฉะนันกรมประชำสั
้
มพันธ์ ควรให้ น ้ำหนักกำรแสดงบทบำทเป็ น
แหล่งข้ อมูลที่มีควำมเชื่อถื อได้ เป็ นศูนย์รวมของข่ำวสำรที่ถูกต้ อง เป็ นฐำนข้ อมูล ที่นำไปใช้ เป็ นแหล่ง
อ้ ำงอิง ข้ อมูล ที่ ส ำคัญ ของประชำชนและหน่ว ยงำน ซึ่ง หมำยถึง กำรพัฒ นำคุณภำพเนื อ้ หำรำยกำร
อุปกรณ์ ให้ เอื ้อต่อกำรเป็ นคลังควำมรู้ข้อมูลที่มีควำมเชื่อถือได้ ด้วย
2. กำรปรับโครงสร้ ำงกำรดำเนินงำนให้ เอื ้อต่อกำรทำงำนได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพเท่ำทันต่อกำร
เปลี่ ยนแปลงของสื่ อในปั จ จุบัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง เทคนิคในสื่ อออนไลน์ ขณะเดียวกัน ดูแลรั กษำ
อุปกรณ์กำรออกอำกำศปั จจุบนั ไม่ให้ มีปัญหำต่อกำรรับสัญญำณของประชำชน
3. จำกผลกำรวิจัย เชิ ง ปริ ม ำณพบว่ำ ประชำชนทัง้ กลุ่ม เป้ำหมำยภำยในประเทศและชำว
ต่ำงประเทศ รั บรู้ ข้ อมูล ข่ำวสำรจำกสื่ อสำรสนเทศของกรมประชำสัม พันธ์ ม ำกกว่ำสื่ ออื่ นๆ ซึ่ง หำก
เปรี ยบเทียบกับผลกำรวิจยั ที่ผ่ำนมำ จะพบว่ำพฤติกรรมกำรรับสื่อของประชำชนเปลี่ยนแปลงจำกเดิม
อย่ำงเห็นได้ ชดั ที่ผำ่ นมำสื่อหลักของกรมประชำสัมพันธ์ทงวิ
ั ้ ทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจำยเสียง เป็ นสื่อที่
ประชำชนได้ รับรู้ขำ่ วสำรมำกที่สดุ แต่ผลกำรวิจยั ในครัง้ นี ้ สื่อสำรสนเทศกลับเป็ นช่องทำงที่ประชำชนทัง้
ชำวไทยและชำวต่ำงประเทศรับรู้ขำ่ วสำรจำกกรมฯมำกที่สดุ ฉะนันกรมประชำสั
้
มพันธ์จงึ ต้ องเร่งส่งเสริ ม
กำรพัฒ นำเนื อ้ หำ และรู ป แบบกำรน ำเสนอรำยกำรทำงสื่ อ นี ใ้ ห้ ส ำมำรถใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ อ ย่ำ งเต็ม
ประสิทธิภำพ มีควำมทันสมัยและตอบสนองควำมต้ องกำรของผู้รับสำร
4. ควรต้ องใช้ สื่ อ ผสมผสำนในกำรประชำสั ม พั น ธ์ ข่ ำ วสำรต่ อ เนื่ อ งไป เนื่ อ งจำกกรม
ประชำสัมพันธ์ มีจุดแข็งด้ ำนทรัพยำกรบุคคลที่มีควำมสำมำรถ (จำกผลกำรสนทนำกลุ่ม) และมีสื่อใน
พื ้นที่อย่ำงทัว่ ถึง และหลำกหลำย ซึ่งยังต้ องนำเสนอข่ำวสำร ทังในส่
้ วนกลำงและเนื ้อหำเกี่ยวกับท้ องถิ่น
ในส่วนภูมิภำค (จำกผลกำรวิจยั เชิงปริมำณ พบว่ำประชำชนกลุม่ อำยุ 46 – 50 ปี และ 51 ปี ขึ ้นไป ยังรับ
สื่อโทรทัศน์ NBT และวิทยุกระจำยเสียงมำกกว่ำสื่ออื่นๆ) เพื่อรักษำฐำนผู้ชม และผู้ฟังกลุ่มเดิมไว้ ด้วย
เช่นกัน สำหรั บสื่ อสิ ทยุกระจำยเสี ยงยัง คงเป็ นประโยชน์ ส ำหรั บชุม ชนทั ง้ ต่อประชำชนโดยตรงและ
หน่วยงำน รวมทังสถำนี
้
วิทยุชมุ ชนในแต่ละพื ้นที่
5. ควรสร้ ำงเครื อข่ำยกำรมี ส่วนร่ วมกับผู้รับสำรทัง้ คนรุ่ นใหม่ และหน่วยงำนต่ำงๆ เช่น สื่อ
ชุมชน หน่วยงำนท้ องถิ่น สถำบันกำรศึกษำ เพื่อร่วมผลิตเนื ้อหำและเผยแพร่ข่ำวสำรและประสำนควำม
ร่วมมือทังด้
้ ำนกำรผลิตเนื ้อหำรำยกำรและควำมร่วมมือต่อกิจกรรมต่ำงๆ ของกรมประชำสัมพันธ์
นอกจำกนี ้จำกผลกำรสนทนำกลุ่มได้ เพิ่มเติมข้ อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงกำรดำเนินงำนของแต่
ละสื่อดังนี ้
6. ข้ อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงกำรดำเนินงำนของสื่อวิทยุกระจำยเสียงของกรมประชำสัมพันธ์
เมื่อพิจำรณำถึงผลกำรวิจยั เกี่ยวกับสื่อวิทยุกระจำยเสียงของกรมประชำสัมพันธ์ พบว่ำเป็ นสื่อที่
มีควำมใกล้ ชิดกับผู้ร่วมสนทนำในพื ้นที่ตำ่ งจังหวัดเป็ นอย่ำงยิ่ง ผู้ร่วมสนทนำโดยมำกมีควำมคิดเห็นเชิง
ส่วนประเมินผล
สำนักพัฒนำนโยบำยและแผนกำรประชำสัมพันธ์ กรมประชำสัมพันธ์
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บวกต่อกำรนำเสนอข้ อมูลข่ำวสำรของสื่ อวิทยุกระจำยเสี ยงของกรมประชำสัมพันธ์ โดยเฉพำะกำร
นำเสนอเนื ้อหำที่เป็ นเรื่ องรำวในท้ องถิ่นใกล้ ตวั ที่ชว่ ยให้ ผ้ รู ับฟั งได้ ตดิ ตำมควำมเคลื่อนไหวในท้ องถิ่นของ
ตนเองซึ่งเป็ นจุดเด่นที่ควรรักษำและพัฒนำต่อไป แต่อย่ำงไรก็ดีควรมีกำรปรับปรุ งเนื ้อหำรำยกำรให้ มี
ควำมน่ำสนใจมำกยิ่งขึน้ โดยกำรเชิญผู้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถตลอดจนผู้ที่มีชื่อเสียงในด้ ำนต่ำง ๆ
มำร่วมให้ ควำมรู้หรื อแสดงควำมคิดเห็นในแง่มมุ ต่อประเด็นต่ำง ๆ ที่จะมีประโยชน์ตอ่ ผู้ฟัง ตลอดจนกำร
ส่งเสริ มและพัฒนำนักจัดรำยกำรวิทยุของกรมประชำสัมพันธ์ให้ มีควำมสำมำรถโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์
ให้ เป็ นที่ชื่นชอบชื่นชมของผู้ฟังเพิ่มเติม
7. ข้ อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงกำรดำเนินงำนของสื่อวิทยุโทรทัศน์ของกรมประชำสัมพันธ์
เมื่อพิจำรณำถึงผลกำรวิจยั เกี่ยวกับสื่อวิทยุโทรทัศน์ของกรมประชำสัมพันธ์ พบว่ำแม้ ในมุมมอง
ผู้ร่วมสนทนำมีควำมคิดเห็นว่ำเป็ นสื่อที่ให้ ข้อมูลข่ำวสำรที่มีควำมน่ำเชื่อถือ แต่ทงนี
ั ้ ้ในด้ ำนเนื ้อหำของ
รำยกำรผู้ร่วมสนทนำโดยส่วนใหญ่ยงั เห็นว่ำขำดควำมหลำกหลำกอีกทังมี
้ รูปแบบรำยกำรที่ไม่น่ำสนใจ
ดังนันจึ
้ งควรพิจำรณำมีกำรปรับปรุงให้ เนื ้อหำมีควำมหลำกหลำยมำกยิ่งขึ ้น โดยอำจเพิ่มเติมเนื ้อหำที่มี
ควำมบันเทิงในเชิงสำระเข้ ำไป ในด้ ำนรูปแบบกำรนำเสนอของรำยกำรต่ำง ๆ นันผู
้ ้ ร่วมสนทนำโดยมำก
ต่ำงมีควำมคิดเห็นไปในทิศทำงลบเพรำะมักเป็ นกำรนำเสนอที่เป็ นทำงกำรมำกเกินไป ขำดสีสนั และ
ควำมน่ำสนใจ ดังนัน้ สำหรับ สื่อวิทยุโทรทัศน์ จึงควรทำกำรพัฒนำปรับปรุ งรู ปแบบกำรนำเสนอต่ำงๆ
ให้ ดีขึ ้น โดยปรับให้ มีข่ำวเกี่ยวกับท้ องถิ่นเพิ่มขึ ้น อีกทังควรใช้
้
ประโยชน์จำกกำรมีเครื อข่ำยที่ครอบคลุม
ในกำรนำเสนอเนื ้อหำที่เจำะลึกและทันต่อเหตุกำรณ์ และเน้ นไปที่กำรมีส่วนร่ วมของผู้ ชม นอกจำกนี ้
สำหรั บรำยกำรข่ำวควรพัฒ นำผู้ประกำศข่ำวให้ มี เอกลักษณ์ ในกำรนำเสนอข่ำวสำรที่ โ ดดเด่น เป็ น
ที่นำ่ ติดตำมสำหรับผู้ชมเพิ่มเติม
นอกจำกนี ้ ในด้ ำนทรัพยำกรซึง่ ถือเป็ นปั จจัยสำคัญในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ ดังนันกรมประชำสั
้
มพันธ์
ควรจัด สรรทรั พ ยำกรให้ เ พี ย งพอ ทัง้ ในเรื่ อ งของงบประมำณและบุค ลำกรตลอดจนอุป กรณ์ เ พื่ อ
เอื ้อประโยชน์ตอ่ กำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ให้ เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
8. ข้ อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงกำรดำเนินงำนของสื่อออนไลน์ของกรมประชำสัมพันธ์
เมื่ อพิจ ำรณำถึงผลกำรวิจัย เกี่ ยวกับสื่ อออนไลน์ ของกรมประชำสัมพันธ์ พบว่ำในมุม มองของผู้ร่วม
สนทนำนันสื
้ ่อประเภทนี ้มีบทบำทสำคัญที่จะช่วยข้ อมูลข่ำวสำรของกรมประชำสัมพันธ์สำมำรถให้ เข้ ำถึง
ผู้ช มผู้ฟั ง รุ่ นใหม่ไ ด้ อย่ำงกว้ ำงขวำง อี กทัง้ เป็ นสื่ อที่ สำมำรถใช้ สนับสนุนกำรเผยแพร่ ข้อมูลข่ำวสำร
ร่วมกับสื่ออื่น ๆ ของกรมประชำสัมพันธ์ได้ เป็ นอย่ำงดี ดังนันกรมประชำสั
้
มพันธ์จึงควรมีกำรพัฒนำกำร
ส่วนประเมินผล
สำนักพัฒนำนโยบำยและแผนกำรประชำสัมพันธ์ กรมประชำสัมพันธ์

รายงานฉบับสมบูรณ์
การประเมิ นส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ ราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

23

ใช้ สื่อออนไลน์ ให้ มีประสิทธิ ภำพยิ่งขึน้ อย่ำงไรก็ตำมผลกำรสนทนำกลุ่มพบว่ำ โดยส่วนใหญ่ผ้ ูร่วม
สนทนำไม่พึงพอใจต่อเนื ้อหำและรูปแบบกำรนำเสนอข่ำวสำรในสื่อออนไลน์มำกนักเพรำะยังมีเนื ้อหำที่
ขำดควำมน่ำสนใจและมีรูปแบบกำรนำเสนอที่ไม่เหมำะสมกับสื่อออนไลน์ เช่น มีขนำดควำมยำวของ
คลิ ป มำกเกิ น ไปซึ่ง ไม่ส อดคล้ อ งกับ พฤติก รรมกำรเลื อ กรั บ ชมของผู้ใช้ ง ำนสื่ อ ออนไลน์ ดัง นัน้ กรม
ประชำสัม พัน ธ์ จึง ควรมี ก ำรฝึ กอบรมทัก ษะด้ ำ นต่ำ ง ๆ เพื่ อ สร้ ำงควำมเข้ ำใจในสื่ อ สัง คมออนไลน์
โดยเฉพำะเฟซบุ๊ก ไลน์ ยูทบู ทวิตเตอร์ และเว็บไซต์ สำหรับกำรจัดรำยกำรออนไลน์ รวมไปถึงกำรอบรม
เทคนิคกำรเล่ำเรื่ อง กลยุทธ์กำรสร้ ำงสรรค์ที่ใช้ ในกำรสื่อสำรผ่ำนภำพและคำ กำรเขียนคำพำดหัวและชื่อเรื่ อง
ที่เหมำะสมกับเนื อ้ หำและกำรใช้ โปรแกรมต่ำง ๆ ในกำรออกแบบกรำฟิ กเพื่ อกำรสร้ ำงสรรค์เนื อ้ หำ
ออนไลน์ ตลอดจนกำรเรี ยนรู้เทคนิคต่ำง ๆ เพื่อเพิ่มยอดผู้ชมและกำรเพิ่มจำนวนผู้ติดตำมในสื่อออนไลน์
นอกจำกนี ้อำจพิจำรณำพัฒนำกลยุทธ์กำรซื ้อโฆษณำออนไลน์ในสื่อออนไลน์เพื่อเพิ่มโอกำสกำรเข้ ำถึง
ผู้ใช้ งำนมำกยิ่งขึ ้น

ส่วนประเมินผล
สำนักพัฒนำนโยบำยและแผนกำรประชำสัมพันธ์ กรมประชำสัมพันธ์
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คณะผู้จัดทาโครงการ
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ผู้ดาเนินงาน
ศำสตรำจำรย์พชั นี เชยจรรยำ

หัวหน้ ำที่ปรึกษำ

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิทกั ษ์ ชูมงคล

ผู้ช่วยที่ปรึกษำ

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทศั นีย์ ดำเกิงศักดิ์

ผู้ช่วยที่ปรึกษำ
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