
 

 

  

การพฒันาโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัประเมินกระบวนการประชาสมัพนัธ ์
ของหนว่ยงานภาครฐัแหง่หนึ่งโดยประยกุตใ์ชม้าตรฐานการประเมินอภิมาน 

LOGIC MODEL DEVELOPMENT FOR PUBLIC RELATION PROCESS EVALUATON 
AT PUBLIC ORGANIZATION BY APPLYING META EVALUATION STANDARD 

 

กมลชนก วฒุิญาโณ  

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
2562  

 

 



 

 

การพฒันาโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัประเมินกระบวนการประชาสมัพนัธ ์
ของหนว่ยงานภาครฐัแหง่หนึ่งโดยประยกุตใ์ชม้าตรฐานการประเมินอภิมาน 

 

กมลชนก วฒุิญาโณ  

ปรญิญานิพนธนี์เ้ป็นสว่นหนึ่งของการศกึษาตามหลกัสตูร 
วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน 

ส านกัทดสอบทางการศกึษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
ปีการศกึษา 2562 

ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ  
 

 



 

 

LOGIC MODEL DEVELOPMENT FOR PUBLIC RELATION PROCESS EVALUATON 
AT PUBLIC ORGANIZATION BY APPLYING META EVALUATION STANDARD 

 

KAMONCHANOK WUTIYANO 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements 
for the Degree of MASTER OF SCIENCE 

(Evaluation Methodology) 
THE EDUCATION AND PSYCHOLOGYCAL TEST BUREAU, Srinakharinwirot University 

2019 
Copyright of Srinakharinwirot University 

 

 

 



 

 

ปริญญานิพนธ ์
เรื่อง 

การพฒันาโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัประเมินกระบวนการประชาสมัพนัธ ์
ของหน่วยงานภาครฐัแห่งหนึ่งโดยประยกุตใ์ชม้าตรฐานการประเมินอภิมาน 

ของ 
กมลชนก วฒิุญาโณ 

  
ไดร้บัอนมุตัิจากบณัฑิตวิทยาลยัใหน้บัเป็นสว่นหนึ่งของการศกึษาตามหลกัสตูร 

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน 
ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

  

  

  
(รองศาสตราจารย ์นายแพทยฉ์ตัรชยั  เอกปัญญาสกลุ) 

 

คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
  

  
 

  

  

คณะกรรมการสอบปากเปลา่ปริญญานิพนธ ์
  

.............................................. ท่ีปรกึษาหลกั 
(ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.เรืองเดช ศิริกิจ) 

.............................................. ประธาน 
(ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.พินดา วราสนุนัท)์ 

  

.............................................. ท่ีปรกึษารว่ม 
(อาจารย ์ดร.ปิยพงษ ์คลา้ยคลงึ) 

.............................................. กรรมการ 
(ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.อจัศรา ประเสริฐสิน) 

 

  



  ง 

บทคดั ย่อภาษาไทย  

ช่ือเรื่อง การพฒันาโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัประเมินกระบวนการประชาสมัพนัธ์ 
ของหน่วยงานภาครฐัแหง่หนึ่งโดยประยกุตใ์ชม้าตรฐานการประเมินอภิมาน 

ผูว้จิยั กมลชนก วฒุญิาโณ 
ปรญิญา วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
ปีการศกึษา 2562 
อาจารยท่ี์ปรกึษา ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. เรืองเดช ศริกิิจ  
อาจารยท่ี์ปรกึษารว่ม อาจารย ์ดร. ปิยพงษ ์คลา้ยคลงึ  

  
การวิจัยครัง้นีมี้จุดมุ่งหมาย 2 ประการ ไดแ้ก่ (1) เพื่อพฒันาโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัประเมินกระบวนการ

ประชาสมัพนัธข์องหน่วยงานภาครฐัแหง่หนึ่ง และ (2) เพื่อศึกษาความเหมาะสมตามมาตรฐานการประเมินอภิมานของโมเดลเชิง
ตรรกะส าหรบัประเมินกระบวนการประชาสมัพนัธข์องหน่วยงานภาครฐัแหง่หนึ่ง วิธีการด าเนินการวิจยั แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ไดแ้ก่ 
ระยะที่ 1 การพฒันาโมเดลเชิงตรรกะ จากเอกสารและสมัภาษณผ์ูใ้หข้อ้มลูซึ่งเป็นผูมี้ส่วนส่วนเสีย  จ านวน 18 คน ดว้ยแบบ
สมัภาษณท์ี่มีความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาระหวา่ง 0.67-1.00 จ านวน 10 ขอ้ วิเคราะหข์อ้มลูโดยการวิเคราะหเ์นือ้หาเพ่ือสรุปโมเดลเชิง
ตรรกะส าหรบัประเมินกระบวนการประชาสมัพนัธข์องหน่วยงานภาครฐัแห่งหนึ่ง  ประกอบดว้ย ปัจจยัน าเขา้ กิจกรรม ผลผลิต 
ผลลพัธ ์ และผลกระทบ จากนัน้ก าหนดกรอบการประเมินและแนวทางการประเมินตามโมเดลเชิงตรรกะที่พัฒนาขึน้  ระยะที่ 2 
การศึกษาความเหมาะสมของโมเดลเชิงตรรกะ ประยกุตใ์ชม้าตรฐานการประเมินอภิมานของ Stufflebeam (2012) เพื่อประเมิน
ความเหมาะสมของโมเดลเชิงตรรกะที่พฒันาขึน้ในระยะที่  1 จ านวน 5 มาตรฐาน การวิเคราะหข์อ้มลูโดยการหาดัชนีความ
สอดคลอ้งระหวา่งผูป้ระเมิน (RAI) รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่าองคป์ระกอบดา้นปัจจยัน าเขา้ 
ประกอบดว้ย 6 ตวับง่ชี ้องคป์ระกอบดา้นกิจกรรม ประกอบดว้ยแนวคิดทฤษฎีจาก Broom and  Bey Ling sha, (2013) ที่เก่ียวกับ
กระบวนการประชาสัมพนัธ์ที่มีลกัษณะเป็นขั้นตอนการด าเนินการที่มีความเชื่อมโยงกัน  4 ขัน้ตอน องคป์ระกอบดา้นผลผลิต 
ประกอบดว้ย 4 ตวับ่งชี ้ องคป์ระกอบดา้นผลลพัธ์ ประกอบดว้ย 2 ตวับ่งชี ้และองคป์ระกอบดา้นผลกระทบ ประกอบดว้ย  2 ตวั
บง่ชี ้ ผลการตรวจสอบความเหมาะสมตามมาตรฐานการประเมินอภิมานโมเดลเชิงตรรกะ พบว่าค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างผู้
ประเมินเทา่กบั 0.8125 มีความสอดคลอ้งกนัในระดบัสงู และมีระดบัผลการประเมินของมาตรฐานอยูใ่นระดบัดีมาก มาตรฐานดา้น
ความเป็นไปได ้(F1 , F2) มาตรฐานดา้นความถกูตอ้ง (A1, A2) และมาตรฐานดา้นความรบัผิดชอบในการประเมิน (E1-E3) มีผล
การประเมินอยู่ในระดบัดีมาก (100%) รองลงมาคือ มาตรฐานดา้นอรรถประโยชน์ (U1-U3) มีผลการประเมินอยู่ในระดบัดีมาก 
(96.30%) ส่วนมาตรฐานที่มีรอ้ยละของผลการประเมินนอ้ยที่สดุคือ มาตรฐานดา้นความเหมาะสม (P1 , P2) มีระดบัผลการ
ประเมินในระดบัดี (88.89%) 
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The objectives of this research were as follows: (1) to develop a logic model for evaluating the public 

relations process of a government agency; and (2) to study the suitability of the developed logic model based on the 
meta-evaluation standards. The methodology was divided into two phases, namely: Phase 1 was the development of 
a logic model by exploring the related documents and interviewing 18 key informants, who were stakeholders through 
a 10-item interview form with a content validity of between 0.67-1.00. The data were analyzed by content analysis to 
summarize the logical model for evaluating the public relations process of a government agency. The components of 
the model included inputs, activities, outputs, outcomes, and impact. The evaluation framework and guidelines were 
determined and based on the developed logic model. Phase 2 was the study of the suitability of the developed logic 
model using five meta-evaluation standards, as developed by Stufflebeam (2012), to evaluate the suitability of the 
developed logic model developed in Phase 1. The data were analyzed by determining Rater Agreement Index (RAI), 
percentage, mean and standard deviation. The results of this research indicated that there were six components of 
input. The activities consisted of the theoretical concepts of Broom and Bey Ling Sha (2013) regarding the public 
relations process of four-step interconnected operations. The output consisted of four indicators, the outcomes 
consisted of two indicators and the impact consisted of two indicators. The results of testing the suitability of the 
developed logic model based on meta-evaluation standards showed that Rater Agreement Index (RAI) was 0.8125, 
implying high level of agreement. Overall evaluation of the standard was at a very good level. Aspects with the highest 
level of standard were Feasibility (F1, F2), Accuracy (A1, A2), and Responsibility, (E1-E3), which were at a very good 
level (100%), followed by Usability (U1-U3), which was at a very good level (96.30%). The aspect with the lowest 
standard was Suitability (P1, P2), which was at a good level (88.89%).  
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และใหก้ าลงัใจดว้ยดีเสมอมา ขอกราบขอบพระคณุครูบาอาจารยผ์ูป้ระสิทธ์ิประสาทวิชาใหแ้ก่ผูวิ้จยั
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ขอกราบขอบพระคณุครอบครวัวฒุิญาโณ คณุพ่อทวีศกัดิ์ คณุแม่สมุิตดา ผูใ้หก้ าลงัใจท่ี
ยิ่งใหญ่ท่ีสดุมอบความรกัความห่วงใย ทัง้คอบรบัคอยส่ง สนบัสนนุก าลงัทรพัย ์ก าลงักาย เสียสละ
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สนบัสนนุ ใหค้วามรกัละความหว่งใย คอยชว่ยเหลือ ใหก้ าลงัใจ ผูว้ิจยัดว้ยดีเสมอมา 
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บทที ่1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
การประชาสมัพนัธเ์ป็นศาสตรท่ี์ไดร้บัความสนใจศกึษากันอย่างกวา้งขวางและมีบทบาท

ส าคญัภายในองคก์ารตา่ง ๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชนเพราะเป็นกลไกแหง่การน าความประทบัใจ และ
ภาพพจนท่ี์ดีจากองคก์ารไปสูป่ระชาชนดว้ยวิธีการบอกกล่าว ชีแ้จง และเผยแพร ่เพ่ือใหป้ระชาชน
ไดท้ราบและเกิดความรูค้วามเขา้ใจในองคก์าร  รวมทัง้ข่าวความเคล่ือนไหวขององคก์ารใหก้ับ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไปไดท้ราบ หากกระบวนการประชาสมัพนัธด์  าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพก็จะท าใหป้ระชาชนประทบัใจและมีภาพลกัษณท่ี์ดีต่อองคก์าร ในดา้นการ
ไดร้บัความสนบัสนนุรว่มมือจากประชาชนไดดี้ ดว้ยเหตนีุก้ารประชาสมัพนัธจ์ึงเป็นสิ่งท่ีไดร้บัการ
ยอมรบัว่าเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรบับุคคลและองคก์ารรวมทัง้การด าเนินกิจการแทบทุก
ประเภทไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมดา้นธุรกิจ การศึกษา     งานราชการ งานดา้นศาสนา งานสังคม
สงัเคราะห ์เป็นตน้ (ดวงพร ค านณูวฒัน ์และวาสนา จนัทรส์วา่ง, 2541) 

การบรรลุเป้าหมายของการประชาสัมพันธ์จ  า เ ป็นต้องพิจารณากระบวนการ
ประชาสมัพนัธท่ี์ประกอบดว้ยขัน้ตอนการท างานจากแนวทางการด าเนินงานการประชาสมัพนัธ ์
ซึ่ง Broom and Bey-Ling Sha (2013) ไดส้รุปกระบวนการด าเนินงานประชาสัมพันธ ์
ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ การระบปัุญหา(Defining the problem (or opportunity))  การ
วางแผนและออกแบบโปรแกรม  (Planning and programming) การด าเนินการและการส่ือสาร 
(Taking action and communicating) และการประเมินโปรแกรม (Evaluating the program)  
แตจ่ะตอ้งปรบัเปล่ียนจากแนวคิดเดิมในลกัษณะของขัน้ตอนท่ีตอ่เน่ืองจากขัน้ท่ี 1-4 (Four steps) 
มาเป็นแนวคิดใหม่ท่ีมองงานทัง้ 4 งานในลกัษณะพลวตั (Dynamic) เน่ืองจากในแตล่ะงานนัน้มี
ความเก่ียวพนัและสง่เสรมิซึ่งกนัและกนั  

ส่ือประชาสมัพนัธเ์ป็นตวักลางของการประชาสมัพนัธใ์นการถ่ายทอดข่าวสาร เรื่องราว
ต่าง ๆ เก่ียวกับนโยบาย วตัถุประสงค ์กิจกรรม ความเคล่ือนไหวและการด าเนินงานขององคก์ร 
ตลอดจนความรูท่ี้เป็นประโยชนแ์ละเก่ียวขอ้งกับองคก์รใหก้ลุ่มเป้าหมายไดร้บัรูเ้ขา้ใจ เพ่ือสรา้ง
ความนิยมศรัทธา และไดร้บัความไว้วางใจจากประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ส่ือประชาสัมพันธ์จึง
เก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารเพราะเป็นส่วนหนึ่งในองคป์ระกอบของกระบวนการประชาสมัพนัธ ์ดงันัน้
องคก์รตอ้งท าความเข้าใจทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับส่ือประชาสัมพันธ์ หน้าท่ีของส่ือ เพ่ือให้ทราบ
หลกัการของส่ือประชาสมัพนัธ์ องคก์รจะไดเ้ขา้ใจและใชส่ื้อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสดุ (อรุณรตัน ์
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ชิวรณ,์ 2553)ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ วฒันา พุทธางกูรานนท ์(2542) ท่ีกล่าวว่าหนึ่งใน
ปัญหาของการประชาสมัพนัธคื์อ  ปัญหาดา้นการคน้ควา้ วิจยัและประเมินผลงานการด าเนินงาน
ท่ีไม่มีการคน้ควา้วิจัยหาข้อมูล ท าใหกิ้จกรรมประชาสัมพันธ์ขาดความรูใ้หม่ท่ีจะน ามาใชเ้พิ่ม
ประสิทธิภาพการประชาสมัพนัธ์ใหสู้งขึน้ หลงัจากเสร็จสิน้การท างานก็ไม่มีการประเมินผลการ
ท างาน เน่ืองจากเป็นงานใหมจ่งึเป็นเหตใุหไ้มท่ราบขอ้บกพรอ่งของงานประชาสมัพนัธท่ี์ท าไปแลว้  

การประชาสัมพันธ์หน่วยงานของรฐั (Public organization) การประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงานของรฐั โดยการด าเนินงาน จะใชว้ิธีการกระจายข่าวสาร การเผยแพร่ชีแ้จงเก่ียวกับ
นโยบาย การด าเนินงาน ผลงานต่าง ๆ ตลอดจนโดยวิธีอ่ืนใดท่ีจะช่วยเสริมสรา้งความเขา้ใจอนัดี 
และภาพลกัษณข์องหน่วยราชการนัน้ไปสู่ประชาชน เพ่ือใหไ้ดร้บัความร่วมมือร่วมใจและความ
นิยมจากประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ในการสรา้งสรรคผ์ลส าเร็จแก่งานของหน่วยราชการนัน้ และของ
ประเทศชาติโดยส่วนรวม (วิรชั ลภิรตันกลุ, 2546)  นอกจากนี ้สวุิสาข ์เหล่าเกิด (2551) พบว่า 
ปัญหาการประชาสมัพนัธข์องหนว่ยงานของรฐั ในเรื่องของการประเมินผลไม่สามารถบอกผลลพัธ ์
การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้ เ น่ืองจากขาดรูปแบบการประเ มินผลกระบวนการ
ประชาสัมพันธ์ โดยส่วนใหญ่เนน้ท่ีประเมินผลลัพธ์ของการประชาสัมพันธ์จึงท าใหข้าดขอ้มูล
ยอ้นกลบัในการปรบัปรุงแกไ้ขในสว่นของกระบวนการท างานจากทกุภาคสว่น  

ส าหรบัการประเมินกระบวนการประชาสัมพันธ ์สามารถประเมินไดห้ลายแนวคิด แต่
แนวคดิหนึ่ง  ท่ีใหค้วามส าคญักบัการประเมินกระบวนการหรือขัน้ตอนการด าเนินงาน คือ แนวคิด
การประเมินโมเดลเชิงตรรกะ ซึ่ง Ellen Tylor-Powell และ Ellen Henet (2008 อา้งอิงจาก น า้เพชร 
ศรีวิจิตรโชค, 2555) กล่าวว่า  โมเดลเชิงตรรกะ (logic model) อาจเรียกไดห้ลายค า เช่น theory 
of change, model of change, Programme action, conceptual map หรือ Outcome map ซึ่ง
ไม่ว่าจะเรียกอย่างไรก็ตาม ก็เป็นความหมายเดียวกันกับโมเดลเชิงตรรกะ W.K. Kellogg 
Foundation (2004) กล่าวว่าโมเดลเชิงตรรกะ(Logic model)หมายถึง แนวทางอย่างเป็นระบบ
และการมองออกมาเป็นภาพ เพ่ือน าเสนอและแลกเปล่ียนความเขา้ใจของความสมัพนัธร์ะหว่าง
ทรัพยากรท่ีใช้ในการด าเนินโปรแกรม แผนการด าเนินกิจกรรมและการเปล่ียนแปลงหรือผลท่ี
คาดหวงัใหป้ระสบความส าเร็จ การประเมินโมเดลเชิงตรรกะประกอบดว้ย ปัจจยัน าเขา้ (Inputs) 
กิจกรรม (ctivities) ผลผลิต (Outputs) ผลลพัธ ์(Outcome) และผลกระทบ (Impacts) 

Stufflebeam (2001) กล่าวว่าโมเดลเชิงตรรกะอาจไม่สามารถน าไปใชใ้นการประเมินได ้
ครอบคลุมทุกบริบทของโครงการ ใหข้อ้มูลสารสนเทศท่ีไม่เพียงพอ การพฒันาอาจจะเกิดความ
ขดัแยง้ระหวา่งผูมี้สว่นไดส้่วนเสีย และการก าหนดนิยามในแตล่ะตวับง่ชีข้องโมเดลเชิงตรรกะอาจ
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ไม่เพียงพอ Stufflebeam (2001) และ W.K Kellogg Foundation (2004) จึงเสนอใหมี้การปรบั
การพัฒนาโมเดลเชิงตรรกะโดยใช้มาตรฐานการประเมินของคณะกรรมการมาตรฐานทาง
การศกึษา ปี ค.ศ.1994    ตอ่มา ZSA-ZSA BOOKER (2016)  ไดพ้ฒันาโมเดลเชิงตรรกะแบบ
ใหมโ่ดยเพิ่มขัน้ตอนของการประเมินอภิมานหลงัจากการพฒันารา่งโมเดลเชิงตรรกะเพ่ือใหโ้มเดล
เชิงตรรกะมีความนา่เช่ือถือจงึใชแ้บบตรวจสอบรายการของ Stufflebeam (2012) ประกอบไปดว้ย 
5 มาตรฐานไดแ้ก่ ดา้นอรรถประโยชน ์(Utility) มาตรฐานความเป็นไปได ้(Feasibility) ดา้นความ
เหมาะสม (Propriety) ด้านความถูกต้อง (Accuracy) ด้านความสามารถตรวจสอบได ้
(Evaluation Accountability)  

จากความส าคญัและสภาพปัญหาของกระบวนการประชาสมัพนัธห์น่วยงานภาครฐัท่ี
กล่าวมาข้างต้นให้สารสนเทศท่ีน าไปสู่การพัฒนาแนวคิดการประเมินเพ่ือแก้ปัญหาเก่ียวกับ
รูปแบบการประเมินกระบวนการประชาสัมพันธ์ทัง้นี ้แนวคิดการประเมินโมเดลเชิงตรรกะเป็น
แนวคิดท่ีเนน้กระบวนการหรือกิจกรรมการด าเนินงานจึงมีความเหมาะสมท่ีน่าจะน ามาใชใ้นการ
ออกแบบการประเมิน ซึ่งพฒันาการของแนวคิดการประเมินนี ้มีการปรบัปรุงขัน้ตอนการประเมิน
ใหมี้ความน่าเช่ือถือ และสอดคลอ้งกับมาตรฐานการประเมินในระดบัสากล โดยน าแนวคิดการ
ประเมินอภิมาน (Meta-Evaluation) มาเป็นขัน้ตอนสุดทา้ยของการพฒันาโมเดลเชิงตรรกะซึ่ง
เป็นไปตามแนวคิดของ ZSA-ZSA BOOKER (2016) ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะพฒันาโมเดลเชิง
ตรรกะส าหรับประเมินกระบวนการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐแห่งหนึ่งโดยใช้การ
ประเมินอภิมาน ท าให้ได้สารสนเทศ ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ประชาสมัพนัธข์องหน่วยงานภาครฐั ตลอดจนยงัไดส้ารสนเทศในเชิงวิชาการเก่ียวกบัการพฒันา
วิธีวิทยาการประเมินซึ่งเป็นความรูใ้หมใ่นการใชโ้มเดลเชิงตรรกะรว่มกบัการประเมินอภิมาน 

ค าถามการวิจัย 
1 .โมเดลเชิงตรรกะส าหรบัประเมินกระบวนการประชาสมัพนัธข์องหน่วยงานภาครฐัแห่ง

หนึ่งควรมีลกัษณะอยา่งไร 
2 .โมเดลเชิงตรรกะส าหรบัประเมินกระบวนการประชาสมัพนัธข์องหน่วยงานภาครฐัแห่ง

หนึ่งมีความเหมาะสมในระดบัใด 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1 . เพ่ือพฒันาโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัประเมินกระบวนการประชาสมัพนัธข์องหน่วยงาน

ภาครฐัแหง่หนึ่ง 
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2  .เพ่ือศึกษาความเหมาะสมตามมาตรฐานการประเมินอภิมานของโมเดลเชิงตรรกะ
ส าหรบัประเมินกระบวนการประชาสมัพนัธข์องหนว่ยงานภาครฐัแหง่หนึ่ง 

ขอบเขตการวิจัย 
การพฒันาโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัประเมินกระบวนการประชาสมัพันธข์องหน่วยงาน

ภาครัฐแห่งหนึ่ง โดยประยุกตใ์ช้มาตรฐานการประเมินอภิมานตามแนวคิดของ Stufflebeam 
(2012) ประกอบไปดว้ย 5 มาตรฐานไดแ้ก่ ดา้นอรรถประโยชน ์(Utility) มาตรฐานความเป็นไปได ้
(Feasibility) ดา้นความเหมาะสม (Propriety ดา้นความถกูตอ้ง (Accuracy) ดา้นความรบัผิดชอบ
ในการประเมิน(Evaluation Accountability) ส าหรบักระบวนการประชาสัมพันธ์จะศึกษา
ครอบคลมุ 4 ขัน้ตอนคือ การระบปัุญหา (Defining the problem (or opportunity))  การวางแผน
และออกแบบโปรแกรม  (Planning and programming) การด าเนินการและการส่ือสาร (Taking 
action and communicating) และการประเมินโปรแกรม (Evaluating the program) 
กระบวนการประชาสมัพนัธท่ี์ส่วนใหญ่นิยมใช้แนวคิดของ Broom and  Bey Ling sha, (2013)   
เป็นกระบวนการประชาสัมพันธ์ท่ีมีลักษณะเป็นการบริหารจัดการ การแก้ปัญหาองคก์รและ
กระบวนการด าเนินงานเพ่ือการเปล่ียนแปลง กระบวนการนีเ้หมาะส าหรบัน าไปปฏิบตัิภายใต้
ทฤษฎีและหลกัฐานเชิงประจกัษ์ ประกอบไปดว้ย 4 ขัน้ตอน ดัง้นี ้(Defining the problem (or 
opportunity))  การวางแผนและออกแบบโปรแกรม  (Planning and programming) การ
ด าเนินการและการส่ือสาร (Taking action and communicating) และการประเมินโปรแกรม 
(Evaluating the program) จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการ
ประชาสมัพนัธ ์ทฤษฎีการประชาสมัพนัธ ์เอกสารเก่ียวกบักระบวนการประชาสมัพนัธ ์งานวิจยัท่ี
เก่ียวข้องกับการประชาสัมพันธ์   การสัมภาษณ์ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการประชาสัมพันธ ์
การศกึษาแนวคิดโมเดลเชิงตรรกะ ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีเนน้การประเมินกระบวนการหรือกิจกรรมการ
ด าเนินงานจึงมีความเหมาะสมท่ีจะน ามาใชใ้นการออกแบบการประเมิน  ซึ่งเป็นการน างานวิจยั
มาสรา้งเป็นโมเดล ไมไ่ดน้  าโมเดลไปใชใ้นการประเมินจรงิ 

นิยามศัพท ์
การพัฒนาโมเดลเชิงตรรกะ หมายถึง การออกแบบและสรา้งแผนภาพท่ีแสดงถึง

กระบวนการประชาสมัพนัธข์องหน่วยงานภาครฐัแห่งหนึ่ง ซึ่งประกอบดว้ยขัน้ตอนหลกั 2 ขัน้ตอน
ไดแ้ก่ ขัน้ตอนท่ี 1 การรา่งโมเดลเชิงตรรกะจากการศกึษาเอกสารและการสมัภาษณผ์ูมี้ส่วนไดส้่วน
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เสีย และขัน้ตอนท่ี 2 การประเมินอภิมานเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของโมเดลเชิงตรรกะท่ี
พฒันาขึน้ 

โมเดลเชิงตรรกะ หมายถึง แนวคิดการประเมินท่ีแสดงแผนภาพความสมัพนัธร์ะหว่าง
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ ซึ่งมีการสรา้งโมเดลเชิงตรรกะ  3 
ขัน้ตอน ไดแ้ก่ การวางแผนโปรแกรม การด าเนินการโปรแกรม และการประเมินโปรแกรม ส าหรบั
เครื่องมือการประเมินโดยใชโ้มเดลเชิงตรรกะจะเป็นแผนภาพเพ่ือน าไปสรา้งตวับง่ชีใ้นลกัษณะตา่ง 
ๆ ซึ่งมีรูปแบบท่ีหลากหลาย แนวคดิการประเมินท่ีประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ปัจจยัน าเขา้ 
(Inputs) กิจกรรม (Activities) ผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) และผลกระทบ 
(Impacts) 

กระบวนการประชาสัมพันธ์ หมายถึง ขั้นตอนการด าเนินงานการประชาสัมพันธ ์
ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ การระบปัุญหา(Defining the problem (or opportunity))  การ
วางแผนและออกแบบโปรแกรม  (Planning and programming) การด าเนินการและการส่ือสาร 
(Taking action and communicating) และการประเมินโปรแกรม (Evaluating the program)
  

การประเมินอภมิาน หมายถึง การประเมินความเหมาะสมของรา่งโมเดลเชิงตรรกะโดย
ประยกุตใ์ชม้าตรฐานการประเมิน 5 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นอรรถประโยชน ์(Utility) ดา้นความเป็นไปได ้
(Feasibility) ดา้นความเหมาะสม (Propriety) ดา้นความถูกตอ้ง (Accuracy) ดา้นความ
รบัผิดชอบในการประเมิน (Evaluation Accountability) โดยทัง้ 5 ดา้นมาตรฐานมีรายละเอียด
เกณฑด์งันี ้

ด้านอรรถประโยชน ์(Utility) มีทัง้หมด 3 เกณฑ ์ไดแ้ก่  
U1 ความน่าเช่ือถือของผูป้ระเมิน หมายถึง  ผูป้ระเมินท่ี มีความสามารถดา้นการ

ประเมินและผูป้ระเมินท่ีเขา้ใจบรบิทของกระบวนการประชาสมัพนัธห์นว่ยงานภาครฐั 
U2 การเขา้ร่วมของผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย หมายถึง ก าหนดผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียต่าง ๆ 

อยา่งครอบคลมุและระบหุนา้ท่ีของผูมี้สว่นไดส้่วนเสียในการเขา้รว่มการประเมิน  
U3 คุณค่าภายนอก หมายถึง ค  านึงถึงคุณค่าท่ีเกิดขึน้กับผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย และ

ค านงึถึงเปา้หมายในการด าเนินกระบวนการประชาสมัพนัธ ์
ดา้นความเป็นไปได ้(Feasibility) มีทัง้หมด 2 เกณฑ ์ไดแ้ก่ 

F1 การด าเนินงานท่ีสามารถปฏิบตัิได ้หมายถึง มีการเก็บขอ้มลูอย่างครอบคลมุ 
ใชเ้ครื่องมือในการเก็บขอ้มลูท่ีจ  าเป็น  
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F2 การปฏิบตังิานตามสภาพบรบิท หมายถึง สอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของผูมี้
สว่นไดส้ว่นเสียแตล่ะกลุม่ และหลีกเล่ียงความคลาดเคล่ือนท่ีอาจเกิดขึน้ในแตล่ะบริบท 

ดา้นความเหมาะสม (Propriety) มีทัง้หมด 2 เกณฑ ์ไดแ้ก่ 
P1 ขอ้ตกลงท่ีเป็นทางการ หมายถึง มีประเด็นในการประเมิน มีผูเ้ขา้ร่วมของ

หน่วยงานภาครฐัมีความน่าเช่ือถือและเปิดเผยขอ้มูล และมีบุคลากรทัง้ภายในและภายนอกท่ีมี
สว่นรว่มในการประเมิน 

P2 ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง  มีนักประเมินหลายคนใช้บุคคลท่ี มี
คณุสมบตัเิฉพาะในการประเมิน แมมี้ความขดัแยง้ของผลประโยชน ์ 

ดา้นความถกูตอ้ง (Accuracy) มีทัง้หมด 2 เกณฑ ์ไดแ้ก่ 
A1 การใชส้ารสนเทศท่ีเท่ียงตรง หมายถึง มีค  าถามสอดคลอ้งกับวตัถุประสงค์

ประเมิน  การก าหนดผูใ้ห้ข้อมูลสอดคล้องกับตัวชีว้ัด และการเก็บขอ้มูลสามารถตอบค าถาม
ประเมินได ้ 

A2 การจัดการสารสนเทศ หมายถึง ใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีหลากหลาย
ตามความเหมาะสมและจดัท าเอกสารและรายงานเกณฑ ์วิธีการท่ีใชเ้ลือกแหลง่ขอ้มลู 

ดา้นความรบัผิดชอบในการประเมิน (Evaluation Accountability) มีทัง้หมด 3 
เกณฑ ์ไดแ้ก่ 

E1 เอกสารท่ีใชใ้นการประเมิน หมายถึง มีวตัถปุระสงคใ์นการประเมิน  
E2 การประเมินอภิมานภายใน หมายถึง  มอบหมายบุคคลท่ีมีความรบัผิดชอบ

ในการประเมินกระบวนการและผลผลิต 
E3 การประเมินอภิมานภายนอก หมายถึง  มีการน าผลการประเมินอภิมาน

ภายนอกมาใชป้รบัปรุงงาน 

ความส าคัญของการวิจัย 
1. ความส าคญัดา้นวิชาการ ท าใหไ้ดส้ารสนเทศเก่ียวกบัการพฒันาโมเดลเชิงตรรกะ โดย

ใช้การประเมินอภิมานเพ่ือเป็นตัวอย่างส าหรับการประเมินโดยใช้โมเดลเชิงตรรกะให้กับ
นักวิชาการท่ีสนใจตลอดจนเป็นการพัฒนาวิธีการใหม่ส าหรบัการประเมินความเหมาะสมของ
โมเดลเชิงตรรกะ นอกจากนี ้ยงัไดแ้บบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานท่ีประยุกตใ์ชม้าตรฐาน
การประเมินของ Stufflebeam (2012) และไดแ้นวทางการประเมินเพ่ือใหน้กัประเมินน าโมเดลเชิง
ตรรกะสูก่ารปฏิบตั ิการประเมินไดอ้ยา่งถกูตอ้งและนา่เช่ือถือ 
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2. ความส าคญัต่อหน่วยงาน ท าใหไ้ดส้ารสนเทศเก่ียวกับการออกแบบการประเมิน 
กระบวนการประชาสมัพนัธโ์ดยใชโ้มเดลเชิงตรรกะเพ่ือเป็นประโยชนใ์นการพัฒนากระบวนการ
ประชาสมัพนัธข์องหน่วยงานภาครฐั และสามารถน าไปใชใ้นการวางแผน การประชาสมัพนัธใ์ห้
สามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนตลอดจนสรา้งภาพลกัษณท่ี์ดีใหก้บัองคก์ร 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

การน าเสนอบทนีแ้บ่งเป็น 3 ตอน ประกอบดว้ย ตอนท่ี 1 แนวคิดเก่ียวกับโมเดลเชิง
ตรรกะ ตอนท่ี 2 แนวคิดการประเมินอภิมาน และตอนท่ี 3 แนวคิดเก่ียวกบัการประชาสมัพนัธ ์ดงั
รายละเอียดตอ่ไปนี ้

ตอนที ่1 แนวคิดเกี่ยวกับโมเดลเชิงตรรกะ 
โมเดลตรรกะ คือ แนวคดิการประเมินท่ีแสดงแผนภาพความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัน าเขา้ 

กระบวนการ ผลผลิต ผลลพัธ ์และผลกะทบ ซึ่งมีการสรา้งโมเดลเชิงตรรกะ 3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ การ
วางแผนโปรแกรม การด าเนินการโปรแกรม และการประเมินโปรแกรม ส าหรับเครื่องมือการ
ประเมินโดยใช้โมเดลเชิงตรรกะจะเป็นแผนภาพเพ่ือน าไปสรา้งตวับ่งชี ้ในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งมี
รูปแบบท่ีหลากหลาย ทัง้นี ้จะมีการน าเสนอในบทความวิชาการนีเ้พ่ือใหผู้อ้่านเขา้ใจถึงโมเดลเชิง
ตรรกะ และเครื่องมือท่ีใชใ้นการประเมิน 

แนวคิดการประเมินโดยใชโ้มเดลเชิงตรรกะ (Logic model evaluation approach) มี
ประโยชนช์ว่ยใหเ้กิดความเขา้ใจจดุแข็งและจดุอ่อนของโครงการ ในการวิเคราะหแ์ละออกแบบตวั
แทรกแซง ตลอดจนสรา้งความชดัเจนเก่ียวกบัผลท่ีเกิดขึน้ (Champagne etal., 2009) ดงันัน้จะ
เห็นไดว้่าโมเดลเชิงตรรกะมีประโยชนเ์ก่ียวขอ้งกับการประเมินโครงการ นอกจากนีมี้หลักฐาน
งานวิจยัใหม่ ๆ ในช่วงคริสตวรรษ 2000 หลายเรื่อง (Lisa Jaegers etal., 2014; Michelle M. 
Butler etal., 2014; Anderson etal., 2006; Marian Huhman etal., 2004; Chaskin, 2009) 
แสดงใหเ้ห็นวา่ นกัประเมินสว่นใหญ่เริ่มหนัมาสนใจใชก้ารประเมินตามแนวคิดโมเดลเชิงตรรกะ 

Ellen Tylor-Powell และ Ellen Henet (2008 อา้งอิงจาก น า้เพชร ศรีวิจิตรโชค, 2555) 
ตวัแบบเชิงตรรกะ (Logic model) อาจเรียกไดห้ลายค า เช่น Theory of change, Model of 
change, Programme action, Conceptual map หรือ Outcome map ซึ่งไม่ว่าจะเรียกอย่างไรก็
ขึน้อยูก่บัวตัถปุระสงคใ์นการน าตน้แบบไปใชป้ระโยชน ์เช่น ถา้เราใชต้น้แบบเพ่ือวางแผนโครงการ 
อาจเรียกตวัแบบว่า “Programme action” หรือถา้ใชต้วัแบบอธิบายว่าท าไมตอ้งจดัชดุกิจกรรม
แบบนี ้ด  าเนินกิจกรรมแบบนี ้เพ่ือใหเ้กิดผลลพัธใ์นระยะต่างๆ ทัง้ระยะตน้ (Early), ระยะกลาง 
(Intermediate) และระยะยาว (Long-term) ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  อาจเรียกตวัแบบว่า “Theory 
of change” แต ่Logic model ไม่ใช่ “ทฤษฎี (Theory)” , ไม่ใช่ “ความเป็นจริง (Reality)” และก็
ไมใ่ช ่“ตวัแบบท่ีใชใ้นการประเมินผล (Evaluation model or method)” 

 



  9 

โมเดลเชิงตรรกะ (Logic model) หมายถึง รูปแบบเชิงระบบท่ีแสดงดว้ยรูปภาพหรือ
ขอ้ความท่ีมีความสัมพันธ์กันระหว่างทรพัยากร กระบวนการด าเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบของโปรแกรมหรือโครงการ ซึ่งรูปแบบนีจ้ะท าใหเ้ห็นถึงกระบวนการด าเนินงานท่ีน าไปสู่
ความส าเร็จตามเป้าหมายของโครงการจากความโดดเด่นของโมเดลเชิงตรรกะ นอกจากจะ
สามารถใชใ้นการประเมินไดง้่ายแลว้ ยงัสามารถน าไปใชใ้นการวางแผนและออกแบบโครงการได้
ดว้ย ดงันัน้ ผูศ้กึษาคน้ควา้จงึสนใจท่ีจะศกึษาแนวคดิโมเดลเชิงตรรกะ เพ่ือใหท้ราบถึงความหมาย 
ความส าคญั องคป์ระกอบ การสรา้งโมเดลเชิงตรรกะ ตลอดจนสงัเคราะหง์านวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับ
การประเมินโดยใชโ้มเดลเชิงตรรกะการน าเสนอในบทนีแ้บง่เป็น 6 หวัขอ้ ไดแ้ก่ (1.1) ความหมาย
ของโมเดลเชิงตรรกะ (1.2) องคป์ระกอบของโมเดลเชิงตรรกะ (1.3) การสรา้งโมเดลเชิงตรรกะ 
(1.4) ประโยชนข์องโมเดลเชิงตรรกะ (1.5) ขอ้จ ากดัของโมเดลเชิงตรรกะ (1.6) งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.1 ความหมายของโมเดลเชิงตรรกะ 
Ellen Tylor-Powell และ Ellen Henet (2008 อา้งอิงจาก น า้เพชร ศรีวิจิตรโชค, 

2555) ตวัแบบเชิงตรรกะ (Logic model) อาจเรียกไดห้ลายค า เช่น Theory of change, model of 
change, Programme action, Conceptual map หรือ Outcome map ซึ่งไม่ว่าจะเรียกอย่างไรก็
ขึน้อยูก่บัวตัถปุระสงคใ์นการน าตน้แบบไปใชป้ระโยชน ์เช่น ถา้เราใชต้น้แบบเพ่ือวางแผนโครงการ 
อาจเรียกตวัแบบว่า “Programme action” หรือถา้ใชต้วัแบบอธิบายว่าท าไมตอ้งจดัชุดกิจกรรม
แบบนี ้ด  าเนินกิจกรรมแบบนี ้เพ่ือใหเ้กิดผลลพัธใ์นระยะต่างๆ ทัง้ระยะตน้ (Early), ระยะกลาง 
(Intermediate) และระยะยาว (Long-term) ในชว่งระยะเวลาหนึ่ง อาจเรียกตวัแบบว่า “Theory of 
change” แต ่Logic model ไม่ใช่ “ทฤษฎี (Theory)” , ไม่ใช่ “ความเป็นจริง (Reality)” และก็ไม่ใช ่
“ตวัแบบท่ีใชใ้นการประเมินผล (Evaluation model or method)” 

W.K. Kellogg Foundation (2004) กล่าวว่าโมเดลเชิงตรรกะ (Logic model) 
หมายถึง แนวทางอย่างเป็นระบบและการมองออกมาเป็นภาพ เพ่ือน าเสนอแลกเปล่ียนความ
เขา้ใจของความสมัพนัธร์ะหวา่งทรพัยากรท่ีใชใ้นการด าเนินโปรแกรม แผนการด าเนินกิจกรรมและ
การเปล่ียนแปลงหรือผลท่ีคาดหวังให้ประสบความส าเร็จ การประเมินโมเดลเชิงตรรกะ
ประกอบดว้ย ปัจจัยน าเข้า (Inputs) กิจกรรม (Activities) ผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ ์
(Outcomes) และผลกระทบ (Impacts) 

สวุิมล วอ่งวาณิช (2554) กลา่ววา่ โมเดลเชิงตรรกะ หมายถึง ภาพท่ีแสดงการท างาน
ขององคก์รซึ่งมีทฤษฎี และเง่ือนไขตามข้อตกลงท่ีก าหนด โดยการแสดงความเช่ือมโยงเป็น
แผนภาพเพ่ือช่วยท าให้เกิดความเข้าใจเก่ียวกับความสัมพันธ์ของตัวทรัพยากรท่ีใช้ในการ



  10 

ด าเนินงาน กิจกรรม การเปล่ียนแปลง ผลลพัธท่ี์จะเกิดทัง้ระยะสัน้และผลลพัธท่ี์จะเกิดระยะยาว
ของโปรแกรม โมเดลตรรกะท าใหส้ามารถอา้งอิงจากทฤษฎีไดเ้น่ืองจากว่าโมเดลเชิงตรรกะท าให้
สามารถบรรยายใหเ้ห็นวา่งานในโปรแกรมด าเนินการใหไ้ปสูผ่ลลพัธ ์ของโปรแกรมไดอ้ยา่งไร 

สรุปไดว้า่ โมเดลเชิงตรรกะ หมายถึง  แผนภาพท่ีแสดงการท างานของโครงการอย่าง
เป็นระบบเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจระหว่างความสมัพนัธข์อง ปัจจยัน าเขา้ กิจกรรม ผลผลิต ผลลพัธ ์
และผลกระทบ ทัง้นีก้ระบวนการท างานอยู่ภายใตท้ฤษฎี หลกัการ เง่ือนไขหรือความเช่ือ เพ่ือให้
เกิดการเปล่ียนแปลง  

1.2 องคป์ระกอบของโมเดลเชิงตรรกะ 
W.K. Kellogg (2004) เสนอองคป์ระกอบของโมเดลเชิงตรรกะ ท่ีสรา้งขึน้มาไดจ้าก

ทฤษฎีโปรแกรม  ท่ีน าเสนอขา้งตน้ แต่น ามาเสนอในรูปของไดอะแกรมท่ีท าใหเ้กิดความเขา้ใจ  
เป็นภาพท่ีใหเ้ห็นความเช่ือของโปรแกรมว่าโปรแกรม จะสามารถด าเนินการไดอ้ย่างไร มีการ
น าเสนอในรูปแบบค า รูปภาพเพ่ือบรรยายล าดบัของกิจกรรมเพ่ือน าไปสู่การเปล่ียนแปลงและท า
ใหเ้ห็นวา่กิจกรรมเหล่านีเ้ช่ือมโยงไปสู่ผลของโปรแกรมท่ีคาดหวงัใหเ้กิดขึน้ไดอ้ย่างไร โดยพืน้ฐาน
แลว้โมเดลเชิงตรรกะเป็นรูปแบบเชิงระบบ และเป็นวิธีการท่ีท าใหม้องเห็นเป็นภาพไดเ้พ่ือการ
น าเสนอความเข้าใจเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่าง  ทรัพยากร แผนกิจกรรม และผลต่างๆ     
คาดหวงัใหเ้กิดขึน้กบัโปรแกรม โมเดลเชิงตรรกะสามารถสรา้งจากทฤษฎีโปรแกรม 
 
 
 
 
                                                                                                                                
 

                 การวางแผนงาน                     ผลลัพธท์ีเ่ราตั้งใจ       

ภาพประกอบ 1 โมเดลเชิงตรรกะแบบพืน้ฐาน 

ท่ีมา: W.K. Kellog Foundation (2004) 

 
จากแผนภาพ 2 โมเดลเชิงตรรกะแบบพืน้ฐานท่ีน าเสนอขา้งตน้  มีการเช่ือมโยงกัน

ระหวา่งการวางแผนจะท า กบัท่ีผลท่ีคาดหวงัใหเ้กิดขึน้โดยมีขัน้ตอนท่ีเก่ียวขอ้ง 5 ขัน้ตอนดงันี ้

ทรพัยากร 
หรอื Input กจิกรรม Output Outcomes Impact 
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1. ทรพัยากร (Input) ประกอบดว้ย บุคลากร การเงินงบประมาณ องคก์รต่างๆ 
และทรพัยากรชมุชนท่ีโปรแกรมสามารถด าเนินการได ้ 

2. กิจกรรมของโครงการ (Activity) คือ อปุกรณ ์สถานการณ ์สารสนเทศ และการ
กระท าใดๆ จะท าใหเ้กิดขึน้ในโครงการ การด าเนินงาน การแทรกแซงจากแหล่งต่างๆ อาจท าให้
โครงการหรือผลท่ีคาดหวงัไว ้

3. ผลผลิต (Outputs) คือ ผลท่ีเกิดขึน้โดยตรงของกิจกรรมโครงการ และอาจ
ประกอบไปดว้ย ประเภท ระดบั และเปา้หมายของการบรกิาท่ีตอ้งการจดัใหโ้ดยโปรแกรม 

4. ผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง (Outcomes) คือ สิ่งท่ีแปรเปล่ียน ของผู้มีส่วนร่วมกับ
โปรแกรม เช่น พฤติกรรม ทกัษะ และสถานภาพและการท าหนา้ท่ี ผลลพัธท่ี์คาดหวงัใหเ้กิดขึน้ใน
ระยะสัน้ควรเกิดขึน้ภายใน 1-3 ปี ขณะท่ีผลลพัธ์ท่ีคาดหวังใหเ้กิดขึน้ในระยะยาวควรเกิดขึน้ได้
ภายใน 4 - 6 ปี นอกจาก นีค้วามกา้วหนา้อย่างเป็นเหตเุป็นผลระหว่างผลลพัธท่ี์คาดหวงัในระยะ
สัน้กบัผลลพัธท่ี์เกิดขึน้ในระยะยาวจะสามารถสะทอ้งใหเ้ห็นถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ภายใน  7 – 
10 ปี 

5. ผลกระทบ (Impact) คือ สิ่งท่ีเกิดขึน้อาจเป็นสิ่งท่ีหวงัใหเ้กิด หรือสิ่งท่ีไม่หวงั
ใหเ้กิดขึน้โดยพืน้ฐานท่ีปรากฏในองคก์ร ชุมชน และระบบ ซึ่งเป็นผลของกิจกรรมในโปรแกรม
ภายในระยะเวลาประมาณ 7-10 ปี  

สรุปไดว้่า  โมเดลเชิงตรรกะประกอบไปดว้ย 4  องคป์ระกอบไดแ้ก่  ปัจจยัน าเขา้ 
(Inputs) กิจกรรม (Activities) ผลผลิต (Outputs) ผลลพัธ ์(Outcome) และผลกระทบ (Impacts) 
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1.3 การสร้างโมเดลเชิงตรรกะ 
W.K. Kellogg (2004) ไดก้ลา่ววา่ การสรา้งโมเดลเชิงตรรกะ ประกอบดว้ย 

1. การวางแผนโปรแกรม 
 

 

ภาพประกอบ 2 การวางแผนโปรแกรม 

ท่ีมา: W.K. Kellogg (2004) 

การสรา้งความชดัเจนเก่ียวกบัทฤษฎีโปรแกรม มีดงันี ้
1.1 ประเด็นปัญหา (Problem or issue statement) คือ ปัญหาท่ีระบุถึงทาง

แกปั้ญหาหรือวิธีการจดัการปัญหา 
1.2 การตอ้งการจ าเป็นทางสังคม (Community needs/assets) คือ การระบุ

ความตอ้งการ  ซึ่งเป็นขอ้มลูท่ีเป็นประโยชนต์อ่องคก์รในการวางแผนและการจดัการปัญหา 
1.3 ผลลพัธท่ี์ตอ้งการ (Output , Outcome, Impact) คือ การระบุผลลพัธ์ท่ี

ตอ้งการหรือวิสยัทศันซ์ึ่งหมายถึงการคาดหวงั ผลส าเรจ็ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 
1.4 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล (Influential factors) คือ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจงูใจในการ

เปล่ียนแปลงของสงัคม 
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1.5 กลยทุธ ์(Strategies) คือ รายการท่ีบ่งบอกถึงความส าเร็จโดยทั่วไป หรือวิธี
ปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดท่ีช่วยให้องคก์รประสงผลส าเร็จหรือท าให้ผลของโปรแกรมมีความมั่นใจใน
ความส าเรจ็มากย่ิงขึน้ 

1.6 การสันนิษฐาน (Assumption) คือ การตัง้ข้อสังเกตท่ีอยู่ภายใตข้องค าว่า 
อยา่งไร ท าไม ของการเปล่ียนแปลงกลยทุธก์ารท างานในชมุชน 

2. การด าเนินการโปรแกรม   สามารถแสดงใหเ้ห็นถึงความกา้วหนา้ของโปรแกรม 

ภาพประกอบ 3 การด าเนินการโปรแกรม 

ท่ีมา: W.K. Kellogg (2004) 

2.1 ผลผลิต (Output) คือ กิจกรรมในแต่ละโปรแกรมท่ีระบุเก่ียวกบัผลท่ีไดจ้าก
โปรแกรม 

2.2 ผลลพัธ ์(Outcome) คือ การระบุผลท่ีไดจ้ากโปรแกรมท่ีคาดหวงัในระยะสัน้
และระยะยาวในแตล่ะกิจกรรม 

2.3 ผลกระทบ (Impact) คือผลท่ีเกิดขึน้หลังสิน้สุดโปรแกรมท่ีอาจส่งผลต่อ
โครงการในแตล่ะกิจกรรมภายในระยะเวลา 7-10 ปี 

2.4 กิจกรรม (Activities) คือ การอธิบายถึงในแต่ละกิจกรรมว่าจะต้องท า
อะไรบา้งตามท่ีไดว้างแผนไวใ้นโปรแกรม 

2.5 ทรพัยากร (Resources) คือ อธิบายถึงปัจจยัต่างๆท่ีส่งผลตอ่การสนบัสนุน
โปรแกรม 
 
 
 
 

ปัจจัยน าเข้า กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ผลกระทบ 

เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมาย
กิ จ ก ร ร ม จ ะ ต้ อ ง มี 
สิ่งจ  าเป็นเหลา่นี ้

เ พื่ อ ใ ห้ ป ร ะ ส บ
ความส าเร็จในการ
แ ก้ ปั ญ ห า  โ ด ย
กิจกรรมที่ก  าหนด 

สิ่งที่คาดหวงัเม่ือสิน้สดุ
กิจกรรมเป็นผลผลติที่
เกิดจากการสง่ตอ่ของ

กิจกรรม 

สิ่งที่คาดหวงัใหเ้กิดการ
เปลี่ยนแปลงอาจเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในชว่งระยะเวลา
1-3 ปีหรอื 4-6 ปี 

สิ่งที่คาดหวงัใหเ้กิด
การเปลี่ยนแปลงอาจ
เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในชว่ง 7-10 ปี 
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3. การประเมินโปรแกรม จะแสดงถึงค าถามการประเมินโปรแกรมและตวัชีว้ดั 
 

สิ่งที่มุ่งเน้นใน
การประเมิน 

ผู้เกี่ยวขอ้ง ค าถาม การใช้ประโยชน ์

    

   

    

   

   

 
 

  

  

  

 
 
 

  

  

  

ภาพประกอบ 4 การประเมินโปรแกรม 

ท่ีมา: W.K. Kellogg (2004) 

3.1 ประเด็นในการประเมิน (Focus area)  คือ ส่วนท่ีช่วยใหเ้ห็นองคป์ระกอบท่ี
ส าคญัตา่งๆของโปรแกรม 

3.2 ผู้เข้าร่วม (Audience) คือ ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในแต่ละประเด็นของการ
ประเมินสรา้งค าถามกบัโปรแกรมได ้

3.4 การใชข้อ้มลู คือ ผูมี้ส่วนรว่มในแตล่ะประเด็นการประเมินสามารถเลือกใช้
ขอ้มลูใหเ้หมาะสมกบัการประเมิน 

3.5 ตวัชีว้ดั จะตอ้งสามารถอธิบายขอ้มลูในการเลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบัโปรแกรม
และผูมี้สว่นรว่มในแตล่ะประเดน็ในการประเมิน 

3.6 เทคนิคตา่งๆ (technical assistance) ในการประเมินและการจดัการขอ้มูล
ควรมีผูท่ี้มีทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัชีว้ดัตา่งๆในการเลือกและวิเคราะหข์อ้มลู เพ่ือใหไ้ดข้อบเขตการ
ประเมินท่ีถกูตอ้ง 

สรุปไดว้่า การสรา้งโมเดลเชิงตรรกะประกอบไปดว้ย (1) การวางแผนโปรแกรม ตอ้ง
ระบปุระเด็นปัญหา ระบคุวามตอ้งการ ผลท่ีคาดหวงั ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล ก าหนดกลยทุธ ์และตัง้ขอ
สนันิษฐาน (2) การด าเนินการโปรแกรม แสดงใหเ้ห็นภาพความก้านหนา้ ประกอบดว้ย ปัจจัย
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น าเขา้ (Inputs) กิจกรรม (Activities) ผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) และผลกระทบ 
(Impacts)  (3) การประเมินโปรแกรม จะแสดงถึงค าถามการประเมินและตวัชีว้ดั  

1.4 ประโยชนข์องโมเดลเชิงตรรกะ (Logic model) 
Osbome and Gaebler (1992 อา้งอิงจาก น า้เพชร ศรีวิจิตรโชค, 2555) กล่าวถึง 

ประโยชนข์องโมเดลเชิงตรรกะ ดงันี ้ 
1. เพิ่มความเขา้ใจในแผนงาน/โครงการ (Programme) 
2. แนะน าและชว่ยในการใหค้วามส าคญักบังาน (Focus on work) 
3. ช่วยสรา้งความแตกตา่งระหว่างสิ่งท่ีด  าเนินการ (What we do) และผลลพัธ ์

(Results) 
4. มุง่เนน้และรบัผิดชอบตอ่ “ผลลพัธ ์(Outcomes)” 
5. น าไปสู่การวางแผน (Planning) และการด าเนินการ (Management) ท่ีมี

ประสิทธิภาพมากขึน้ 
6. เพิ่มความมุ่งมั่นตัง้ใจ (Intentionality) และมุ่งเนน้วตัถปุระสงค ์(Purpose) ใน

การจดัท าแผนงาน/โครงการ 
7. ท าให้เกิดความสอดคล้องเช่ือมโยง (Coherence) ระหว่างภาระงานท่ี

สลบัซบัซอ้น (Complex task) และสิ่งแวดลอ้มท่ีแตกตา่งหลากหลาย (Diverse environment)  
8. ใชภ้าษาท่ีเรียบง่าย สามารถเขา้ใจไดง้่าย (Common language) 
9. ท าให้สมมุติฐานเป็นท่ีเปิดเผยหรือเห็นได้ชัดเจน (Make assumption 

explicit) 
10. สนบัสนนุการปรบัปรุงอยา่งตอ่เน่ือง (Continuous improvement) 
11. สง่เสรมิใหเ้กิดการส่ือสารเพ่ือสรา้งความเขา้ใจ (Communications) 
12. สง่เสรมิการท างานเป็นทีม (Teamwork) 
13. เป็นตัวช่วยในการจัดล าดับความส าคัญ (Prioritization) และการจัดสรร

ทรพัยากรทางการบรหิาร (Allocation) 
14. สรา้งแรงจงูใจ (Motivation) ใหก้บับคุลากรผูด้  าเนินโครงการ 
15. ชว่ยในการระบตุวัแปรท่ีส าคญัเพื่อวดัผล และใชท้รพัยากรในการประเมินผล

อยา่งชาญฉลาด 
16. ตอ้งการมีการด าเนินการซ า้ ท าบอ่ยๆ (Replication) 



  16 

W.K. Kellog Foundation (2009 อา้งอิงจาก สวุิมล ว่องวาณิช, 2556) ไดอ้ธิบายว่า
แนวทางการสรา้งโมเดลเชิงตรรกะอาจไม่สามารถหาโมเดลท่ีดีท่ีสุด เพราะมีสิ่งต่าง ๆ สิ่งหลาย
อย่างท่ีเข้ามาเก่ียวข้องกับผลลัพธ์ท่ีต้องการให้เกิด อย่างไรก็ตาม ประโยชน์จากการสร้าง         
โมเดลเชิงตรรกะ มี 3 ประการ ดงันี ้

ประการแรก โมเดลตรรกะท าให้เกิดตัวช่วยสร้างความกระจ่างกกับทฤษฎี
โปรแกรม ซึ่งจะเกิดความเขา้ใจว่ามีใครเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัโปรแกรม และกิจกรรมการด าเนินงาน
อะไรบา้ง เพ่ือผลลพัธอ์ะไรบา้ง 

ประการท่ีสอง โมเดลตรรกะท าใหเ้กิดตวัช่วยท าใหอ้อกแบบการเก็บขอ้มูลเพ่ือ
สง่ผลถึงการวดัความส าเรจ็ตามผลผลิต ผลลพัธ ์และผลกระทบท่ีตอ้งการใหเ้กิด 

ประการท่ีสาม ท าใหเ้กิดตวัช่วยในการสรา้งค าถามประเมิน และการก าหนด
เกณฑชี์ว้ดัในการประเมิน การใชก้ารประเมินแบบทฤษฎีแรงขบั  ตอ้งมีการสรา้งโปรแกรมโดยการ
ก าหนดการสรา้งโมเดลตรรกะของโปรแกรม (Program logic model) 

สรุปไดว้่า ประโยชนข์องโมเดลเชิงตรรกะ ท าใหส้ามารถเพิ่มความเขา้ใจในแผนงาน 
มีกิจกรรม และการด าเนินงานอะไรบา้ง เพ่ือผลลัพธ์อะไรบา้ง และช่วยในการสร้างค าถามการ
ประเมินและการก าหนดเกณฑชี์ว้ดัท่ีใชใ้นการประเมิน 

1.5 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
Marian Huhman etal. (2004) ไดศ้กึษาโมเดลเชิงตรรกะการรณรงคก์องทนุ VERB: 

เครื่องมือส าหรบัการวางแผนและการประเมิน งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือใชโ้มเดลเชิงตรรกะเป็น
เครื่องมือในการแลกเปล่ียนขอ้มลูขา่วสาร อ านวยความสะดวกในการวางแผนโปรแกรม และชีแ้นะ
แนวทางการประเมินเก่ียวกบัการรณรงคก์องทนุ VERB การวิจยันีใ้ชท้ฤษฎีเขา้มาพฒันาโมเดลเชิง
ตรรกะ จ านวน 5 ทฤษฎี ไดแ้ก่ (1) ทฤษฎีการสรา้งตราสินคา้ (branding theory) (2) การออกแบบ
ขอ้ความ (message design) (3) ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (theory of planned behavior) (4) 
ทฤษฎีการเรียนรูท้างปัญญาเชิงสงัคม (social cognitive theory) และ (5) ทฤษฎีกระบวนการ
ขอ้มลูข่าวสาร (information processing theory) ผลการวิจยัพบว่า โมเดลเชิงตรรกะเก่ียวกบัการ
รณรงคก์องทนุ VERB เป็นเคร่ืองในการเรียนรูแ้ละการบริหารจดัการตัง้แตก่ารเริ่มตน้การสรา้งตรา
สินคา้จนถึงสิน้สุดการรณรงค ์ โมเดลนีช้่วยใหเ้กิดประสิทธิภาพในการแบ่งปันความรูร้ะหว่างผูมี้
ส่วนไดส้่วนเสีย ตวัแทนเชิงสรา้งสรรค ์และเจา้หนา้ท่ีของโปรแกรม น าไปสู่การเพิ่มประสิทธิของ
การวางแผนและจดัหาโครงสรา้งเชิงความคดิและชีแ้นะการประเมินท่ีสามารถน าไปปฏิบตัไิดจ้รงิ 
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สรุปได้ว่า จากการสืบค้นงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับโมเดลเชิงตรรกะและการ
ประชาสมัพนัธพ์บวา่งานวิจยัของ  ZSA-ZSA BOOKER )2016 (  มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือปรบัโมเดลเชิง
ตรรกะใหมี้มาตรฐานการประเมินอภิมานของ Stufflebeam  )2001  (เพ่ือใหไ้ดโ้มเดลเชิงตรรกะท่ี
สามารถน าไปใชใ้นการประเมินในแนวทางท่ีดีขึน้  และงานวิจัยของ     Marian Huhman etal  . 

)2004(  ไดใ้ชแ้นวคดิโมเดลเชิงตรรกะออกแบบโปรแกรมการประชาสมัพนัธใ์นการประเมินผล 

ตอนที ่2 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินอภมิาน 
ผู้วิจัยศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับแนวคิดในการประเมินอภิมาน ประกอบด้วย  

(2.1) ความหมายของการประเมินอภิมาน  (2.2) มาตรฐานการประเมินอภิมาน  (2.3) งานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการประเมินอภิมาน ดงันี ้
 

2.1 ความหมายของการประเมินอภมิาน 
Scriven (1969) ใหค้วามหมายวา่ การประเมินงานประเมินโดยใชง้านประเมินหลาย

เล่ม และการประเมินโดยใชผู้ป้ระเมินมากกว่า 1 คน (Evaluation of Evaluations or Evaluators)                         
หรือการประเมินซอ้นการประเมินในล าดบัท่ีสอง (Second-order Evaluation)  

Stufflebeam  (2004)  ใหค้วามหมายว่า เป็นกระบวนการในการบรรยาย และไดร้บั
สารสนเทศเพ่ือบรรยายและตัดสินใจในมาตรฐานดา้นอรรถประโยชน ์ความเป็นไปได ้ความ
เหมาะสมและ 

ความถูกต้อง เป็นการให้แนวทางในการประเมินและรายงานผลอย่างเปิดเผย  
สรุปไดว้่า นกัวิชาการดา้นการประเมินของไทยไดใ้หค้วามหมายท่ีสอดคลอ้งกับความหมายของ
นกัวิชาการขา้งตน้ (สมหวงั พิธิยานวุฒัน์, 2541; นงลกัษณ ์วิรชัชยั, 2542, 2547; สมหวงั พิธิยา
นวุฒัน ์และนงลกัษณ ์วิรชัชยั, 2547; สวุิมล ว่องวาณิช, 2547; ศิริชยั กาญจนวาสี, 2554) จึงสรุป
ความหมายการประเมินอภิมานไดด้ังนี ้การประเมินอภิมาน คือ กระบวนการอย่างเป็นระบบ 
ประกอบดว้ย ก าหนดขอ้มลูสารสนเทศท่ีรวบรวมจากผลการประเมินงานประเมิน และนกัประเมิน 
เพ่ือใหคุ้ณค่าและตดัสินคณุค่าไดว้่างานประเมินหรือนกัประเมินเหมาะสมสอดคลอ้งกับเกณฑ์
และมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพงานประเมินและนัก
ประเมิน 

2.2 มาตรฐานการประเมินอภมิาน 
จนกระทั่งปี 2010 The Joint Committee on Standards for Educational 

Evaluation (2010) ไดพ้ิจารณาเพิ่มมาตรฐานการประเมินอภิมานเป็น 5 ดา้น คือ ความสามารถ
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ตรวจสอบได ้(Evaluation Accountability) ทัง้นี ้Stufflebeam and Social Impact (2012) ได้
ปรบัปรุงแบบตรวจสอบรายการในการประเมินอภิมานตามมาตรฐานใหม่นี ้โดยพฒันาและปรบั
มาตรฐานย่อย คือ (1) ดา้นอรรถประโยชน ์(Utility) แบ่งเป็น 8 มาตรฐาน ทัง้สิน้ 79 ขอ้ (2) 
มาตรฐานความเป็นไปได ้(Feasibility) แบ่งเป็น 4 มาตรฐาน  รวมทัง้สิน้ 37 ขอ้ (3) ดา้นความ
เหมาะสม (Propriety) แบ่งเป็น 7 มาตรฐาน รวมทัง้สิน้ 70 ขอ้ (4) ดา้นความความถูกตอ้ง 
(Accuracy) แบ่งเป็น 8 มาตรฐาน รวม 90 ข้อ และ (5) ดา้นความสามารถตรวจสอบได ้
(Evaluation Accountability) แบ่งเป็น 3 มาตรฐาน รวม 21 ขอ้  ทัง้นี ้ U.S. Department of 
Transportation (2013) ใหร้ายละเอียด  ดงันี ้ 

(1) มาตรฐานด้านอรรถประโยชน ์(Utility)  
เป็นการระบแุละสนองตอ่ความตอ้งการจ าเป็นของผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย เพ่ือใหก้าร

ประเมินเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด และน าเสนอแก่ผูใ้ชเ้พ่ือตอบค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
ประเมิน ใหข้อ้มลูท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งมีสิทธิ ใหผ้ลการประเมินแก่ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียท่ีทนัท่วงที มาตรฐาน
อรรถประโยชนแ์สดงถึงขอ้คน้พบท่ีปรากฏในเอกสารการประเมินว่าการประเมินตอบสนองความ
ตอ้งการของงานประเมินนัน้ ๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ  

(2) มาตรฐานมาตรฐานความเป็นไปได้ (Feasibility)  
เป็นการก าหนดใหผู้ท่ี้รบัผิดชอบในการประเมินใชก้ระบวนการประเมินท่ีมีความ

รอบคอบและสามารถใช้งานไดจ้ริง การประเมินควรหลีกเล่ียงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ในการ
ประเมิน ผูป้ระเมินควบคุมหรือขัดขวางไม่ใหเ้กิดความเสียหายต่อการประเมิน และด าเนินการ
อยา่งมีประสิทธิภาพ มีความคุม้คา่ และน ามาสามารถปฏิบตัไิดจ้รงิ 

(3) มาตรฐานด้านความเหมาะสม (Propriety)  
เป็นการสนบัสนุนและด าเนินการประเมินโดยปกป้องสิทธิผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย ผู้

ประเมินแนะน าข้อตกลงท่ีชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนประเมิน มีความซ่ือสัตยแ์ละ
ตรงไปตรงมา รายงานไดร้บัการเผยแพร่และเปิดเผยล่วงหนา้ นอกจากนีร้ายงานควรแสดงถึงจุด
แข็งและจุดอ่อนอย่างเหมาะสม สะทอ้นให้เห็นผลกระทบจากการประเมินทัง้ทางบวกและทางลบ 
ออกแบบการประเมินท่ีปกปอ้งสิทธิของทกุฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งในการประเมิน 

(4) มาตรฐานด้านความความถูกต้อง (Accuracy)  
เป็นการแสดงความชดัเจนของเอกสารและขัน้ตอนตามท่ีระบุไว ้อธิบายผลลพัธ์

ของงานประเมิน ระบแุละยืนยนัแหล่งขอ้มลูอย่างเหมาะสม การประเมินขัน้ตอนการวิเคราะหแ์ละ
ขอ้ก าหนดโดยปราศจากอคติ แสดงจุดแข็งจุดอ่อนหรือขอ้จ ากัด ของการประเมิน ใหส้ารสนเทศ
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และขอ้สรุปของการประเมินโดยอธิบายขอบเขตการประเมิน ทัง้นีผู้ป้ระเมินควรวิเคราะหข์อ้มูล
อยา่งถกูตอ้ง รายงานขอ้สรุปท่ีสมเหตสุมผลและสงัเกตท่ีคน้พบ 

(5) มาตรฐานด้านความรับผิดชอบในการประเมิน(Evaluation Accountability)  
เป็นการประเมินท่ีผูป้ระเมินศกึษาเอกสารโดยรายละเอียด รวมถึงวิธีด  าเนินการท่ี

วางแผนไวใ้นการรวบรวมขอ้มลูและวิธีการรายงาน มีการประเมินทัง้ภายในและภายนอก เป็นไป
ตามขอบเขตตามมาตรฐานทัง้หมด มุง่ใหค้วามรว่มมือและสนบัสนนุการประเมิน 

ทัง้นี ้ผูว้ิจัยสรุปประเด็นส าคญัในแต่ละมาตรฐานย่อยในการประเมินอภิมานจาก 
Coplen (2016) ซึ่งสอดคลอ้งกบัมาตรฐานท่ีก าหนดใหม่ทัง้ 5 ดา้น ของ The Joint Committee on 
Standards for Educational Evaluation (2010) ดงัตาราง 1 

ตาราง 1 ประเดน็ส าคญัในมาตรฐานการประเมินอภิมาน 

มาตรฐานด้าน
อรรถประโยชน ์

มาตรฐานด้าน 
ความเป็นไปได้ 

มาตรฐานด้าน 
ความเหมาะสม 

มาตรฐานด้าน 
ความถูกต้อง 

มาตรฐานด้านความ 
สามารถตรวจสอบ

ได้ 

 ความน่าเชื่อถือ
ของผูป้ระเมิน 

 ความสนใจของผูมี้
สว่นไดส้ว่นเสีย 

 วตัถปุระสงคท์ี่
ก  าหนดไว ้

 คณุคา่ที่ชดัเจน 

 สารสนเทศ 

 กระบวนการและ
ผลผลิต 

 การรายงาน
ทนัเวลาและ
เหมาะสม 

 ความกงัวลตอ่
ผลกระทบและ
อิทธิพล 

 การบรหิารงาน 

 ขัน้ตอนปฏิบตั ิ

 ความเที่ยงตรง
ตามบรบิท 

 การใชท้รพัยากร 

 การปรบัตวัและ
ตอบสนองรวม 

 ขอ้ตกลงอยา่งเป็น
ทางการ 

 ความเคารพใน
สิทธิมนษุยชน 

 ความชดัเจนและ
ความเป็นธรรม 

 ความโปรง่ใสและ
การเปิดเผยขอ้มลู 

 ความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์

 ความรบัผิดชอบ
งบประมาณ 

 ขอ้สรุปและการ
ตดัสินใจที่
สมเหตสุมผล 

 ขอ้มลูที่เที่ยงตรง 

 ขอ้มลูที่น่าเช่ือถือ 

 การให้
รายละเอียดและ
บรบิทที่ชดัเจน 

 การจดัการขอ้มลู 

 แจง้การออกแบบ
และวิเคราะหก์าร
ประเมิน 

 เหตผุลในการ
ประเมินชดัเจน 

 การสื่อสารและ
การรายงาน 

 ก า ร ป ร ะ เ มิ น
เอกสาร 

 การประ เ มินอภิ
มานภายใน 

 การประ เ มินอภิ
มานภายนอก 

 
นอกจากนี ้ผู้วิจัยเปรียบเทียบความแตกต่างของมาตรฐานระหว่าง Stufflebeam 

(1999) และ Stufflebeam and Social Impact (2012) ดงัตาราง 2 
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ตาราง 2 ความแตกตา่งของมาตรฐานการประเมินอภิมานระหวา่ง Stufflebeam (1999) และ 
Stufflebeam and Social Impact (2012) 

มาตรฐานตามแบบตรวจสอบรายการ 
ประเมินอภมิาน ฉบับ Stufflebeam (1999) 

มาตรฐานตามแบบตรวจสอบรายการ 
ประเมินอภมิาน ฉบับ Stufflebeam and Social 

Impact (2012) 
มาตรฐานด้านอรรถประโยชน ์(Utility) 

U1 การระบผุูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี 
U2 ความนา่เช่ือถือของผูป้ระเมิน 
U3 การก าหนดขอบเขตสารสนเทศ 
U4 การระบคุณุคา่ 
U5 การรายงานท่ีชดัเจน 
U6 การรายงานท่ีทนัเวลาและเผยแพร ่
U7 ผลกระทบจากการประเมิน 
 

U1 ความนา่เช่ือถือของผูป้ระเมิน  
U2 การเขา้รว่มของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี  
U3 การมีเปา้หมายเพื่อการเจรจาตอ่รอง  
U4 คณุคา่ภายนอก  
U5 การมีขอ้มลูสารสนเทศที่เก่ียวขอ้งกบัการประเมิน  
U6 กระบวนการและผลผลติส าคญั  
U7 การรายงานและการสือ่สารท่ีเหมาะสมทนัเวลา  
U8 การค านงึถึงผลที่ตามมาและอิทธิพลของขอ้คน้พบ 

มาตรฐานมาตรฐานความเป็นไปได้ (Feasibility) 
F1 ขัน้ตอนท่ีน าไปปฏิบตัิได ้
F2 อิทธิพลทางการเมืองตอ่การประเมิน 
F3 ประสทิธิผลของงบประมาณ 

F1 การบรหิารจดัการโครงการ  
F2 การด าเนินงานท่ีสามารถปฏิบตัิได ้ 
F3 การปฏิบตัิงานตามสภาพบรบิท  
F4 การใชข้อ้มลูในการประเมินไดจ้รงิ 

มาตรฐานด้านความเหมาะสม (Propriety) 
P1 การใหบ้รกิาร 
P2 ขอ้ตกลงที่เป็นทางการ 
P3 การเคารพสทิธิมนษุยชน 
P4 การมีปฏิสมัพนัธต์อ่บคุคล 
P5 การประเมินท่ีสมบรูณแ์ละเป็นธรรม 
P6 การเปิดเผยขอ้คน้พบ 
P7 ผลประโยชนท์บัซอ้น 
P8 การรบัผิดชอบตอ่งบประมาณ 

P1 การมุง่สรุปรวมและการตอบสนองตามตอ้งการ  
P2 ขอ้ตกลงที่เป็นทางการ  
P3 การเคารพสทิธิมนษุยชน  
P4 ความยตุิธรรมและความชดัเจน  
P5 การเปิดเผยและความโปรง่ใส  
P6 ผลประโยชนท์บัซอ้น  
P7 การรบัผิดชอบตอ่งบประมาณ 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

มาตรฐานตามแบบตรวจสอบรายการ 
ประเมินอภมิาน ฉบับ Stufflebeam (1999) 

มาตรฐานตามแบบตรวจสอบรายการ 
ประเมินอภมิาน ฉบับ Stufflebeam and Social 

Impact (2012) 
มาตรฐานด้านความความถกูต้อง (Accuracy) 

A1 เอกสารที่ใชป้ระกอบการประเมิน 
A2 การวิเคราะหบ์รบิท 
A3 การอธิบายวตัถปุระสงคแ์ละขัน้ตอนการประเมิน 
A4 การปิดบงัแหลง่ขอ้มลูการประเมิน 
A5 การใชส้ารสนเทศที่เที่ยงตรง 
A6 การใชส้ารสนเทศที่เช่ือถือได ้
A7 การใชส้ารสนเทศที่เป็นระบบ 
A8 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงปรมิาณ 
A9 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพ 
A10 การสรุปรวมอยา่งยตุิธรรม 
A11 การรายงานอยา่งเป็นธรรม 
A12 การประเมินอภิมาน 

A1 การตดัสนิและสรุปรวมอยา่งยตุิธรรม  
A2 การใชส้ารสนเทศที่เที่ยงตรง 
 A3 การใชส้ารสนเทศทีเ่ช่ือถือได ้ 
A4 การบรรยายเนือ้หาและความชดัเจนของโครงการ  
A5 การจดัการสารสนเทศ  
A6 การวเิคราะหแ์ละออกแบบอยา่งทั่วถงึ 
A7 การใหเ้หตผุลในการประเมินที่ชดัเจน  
A8 การรายงานและการสือ่สาร 

มาตรฐานด้านความรับผิดชอบในการประเมิน(Evaluation Accountability) 

- 
E1 เอกสารที่ใชป้ระกอบการประเมิน 
E2 การประเมินอภิมานภายใน  
E3 การประเมินอภิมานภายนอก 

 
จากตาราง 2 สรุปไดว้่า การปรบัปรุงแบบตรวจสอบรายการในการประเมินอภิมานมี

มาตรฐานหลักท่ีเพิ่มขึ ้น คือ มาตรฐานด้านความรับผิดชอบในการประเมิน( Evaluation 
Accountability) และมาตรฐานยอ่ยท่ีไดร้บัการปรบัปรุงใหม ่คือ  

1. มาตรฐานดา้นอรรถประโยชน ์(Utility) เพิ่มจาก 7 มาตรฐานย่อย เป็น 8 
มาตรฐานย่อย ดงันี ้ ปรบัปรุงมาตรฐานย่อยเดิม เช่น U4 การระบุคุณค่า เป็น คุณค่าภายนอก 
มาตรฐานยอ่ยท่ีแตกตา่ง คือ U6 กระบวนการและผลผลิตส าคญั 

2. มาตรฐานมาตรฐานความเป็นไปได ้(Feasibility) เพิ่มจาก 3 มาตรฐานย่อย 
เป็น 4 มาตรฐานย่อย ดงันี ้ปรบัปรุงมาตรฐานย่อยเดิม เช่น F1 ขัน้ตอนท่ีน าไปปฏิบตัิได ้เป็น F2 
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การด าเนินงานท่ีสามารถปฏิบตัิได้, F3 ประสิทธิผลของงบประมาณ เป็น F1 การบริหารจดัการ
โครงการ 

3. มาตรฐานดา้นความเหมาะสม (Propriety) ลดจาก 8 มาตรฐานย่อย เป็น 7 
มาตรฐานย่อย ดังนี ้ปรับปรุงและลดมาตรฐานย่อยเดิม เช่น P1 การให้บริการ และ P4 การมี
ปฏิสมัพนัธต์อ่บคุคล เป็น P1 การมุง่สรุปรวมและการตอบสนองตามตอ้งการ 

4. มาตรฐานดา้นความความถูกตอ้ง (Accuracy) ลดจาก 12 มาตรฐานย่อย 
เป็น 8 มาตรฐานย่อย ดังนี ้ปรับปรุงและลดมาตรฐานย่อยเดิม เช่น A5 การใช้สารสนเทศท่ี
เท่ียงตรง, A6 การใชส้ารสนเทศท่ีเช่ือถือได,้ และ A7 การใชส้ารสนเทศท่ีเป็นระบบ เป็น A5 การ
จดัการสารสนเทศ ก าหนดใหม้าตรฐานย่อย A1 เอกสารท่ีใชป้ระกอบการประเมิน และ A12 การ
ประเมินอภิมาน เป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานใหม่ ดา้นความสามารถตรวจสอบได ้(Evaluation 
Accountability) ท่ีก าหนดขึน้ จ  าแนกเป็น 3 มาตรฐานย่อย คือ E1 เอกสารท่ีใชป้ระกอบการ
ประเมิน, E2 การประเมินอภิมานภายใน และ E3 การประเมินอภิมานภายนอก 

ทัง้นีก้ารปรบัมาตรฐานในการประเมินเพ่ือใหส้ามารถประเมินงานประเมินไดอ้ย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนได้สารสนเทศจากการประเมินอภิมานเพ่ือตรวจสอบ
คณุภาพในการประเมินของงานประเมินเรื่องนัน้ ๆ 

2.3 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการประเมินอภมิาน 
ผูว้ิจยัศกึษางานวิจยัตา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินอภิมาน ดงันี ้

Windsor, Boyd and Orleans (1998) ไดท้  าการประเมินอภิมานโดยมี
จดุมุง่หมายเพ่ือประเมินคณุภาพงานประเมิน และเพ่ือสงัเคราะหผ์ลการประเมินโครงการเลิกบหุรี่
ในสตรีมีครรภ์เป็นการรวบรวมงานวิจัยตัง้แต่ปี 1986-1998 จ  านวน 23 เรื่อง มีการระบุเกณฑ์
มาตรฐาน 5 ดา้น คือ แบบแผนการประเมิน ความเป็นตวัแทนของกลุ่มประชากร คณุลกัษณะของ
ประชากร คณุภาพเครื่องมือ และการท าซ า้ พบว่า มีงานวิจัยจ านวน 11 เรื่องท่ีมีมาตรฐานและ
ความเท่ียงตรงสูงผลการสังเคราะห์งานวิจัย พบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลง
พฤตกิรรมเลิกบหุรี่ ไดแ้ก่ ความตัง้ใจ การอยูร่ว่มคนไมส่บู ระยะเวลาท่ีตัง้ใจ เป็นตน้ 

Bjornklide and Bason (2000) เป็นการประเมินอภิมานคณุภาพและปรบัปรุง
คณุภาพการประเมินรายงานประเมินคณุภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษาของประเทศเดนมารก์ 
ระหว่างปี 1993-1997 โดย Denmarks Evalueringscenteret (Danish Center for Quality 
Assurance and  Evaluation of Higher Education) ไดว้่าจา้ง PLS RAMBOLL Management 
เป็นผู้ด  าเนินการ การประเมินแบบผสมผสานระหว่างปริมาณและคุณภาพ มุ่งศึกษาความ
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เปล่ียนแปลงในการประเมิน และผลประเมินท่ีส่งผลต่อการพฒันาระบบประกันคณุภาพ พบว่า 
กระบวนการประเมินมีการพัฒนาให้มีความชัดเจนมากขึน้ มีการน าผลประเมินไปแก้ไขและ
ปรบัปรุงวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร วิธีการสอนของอาจารย ์ผลการศึกษาความสมัพันธร์ะหว่าง
กระบวนการการประเมินกับผลการประเมิน พบว่า การประเมินตนเองของสถานศึกษามี
ความส าคญัและมีผลกระทบท าใหส้ถานศกึษาพฒันาคณุภาพ นอกจานีย้งัพบว่า ผูมี้ส่วนรว่มใน
การประเมินมีผลตอ่ความเขม้ขน้ของผลกระทบ  

นอกจากนี ้ผูว้ิจยัศึกษางานวิจัยภายในประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกับการประเมินอภิมาน 
จ านวน 10 เรื่อง โดยจ าแนกได ้ดงันี ้

(1) การศึกษาสภาพการประเมินอภมิาน จ  านวน 1 เรื่อง ดงันี ้ 
สภาพการประเมินอภิมานของการประเมินคณุภาพภายนอกสถานศึกษา : 

พหกุรณีศกึษา ของ วฒันา ณ นคร (2549) ศกึษาและเปรียบเทียบสภาพในการประเมินอภิมานใน
โรงเรียนขนาดตา่ง ๆ โดยใชก้ารวิเคราะหเ์อกสาร สมัภาษณ ์และสงัเกต พบว่า สภาพการประเมิน
คณุภาพภายนอกไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพ
การศกึษา 

(2) การประเมินอภมิานทีเ่กี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา จ  านวน 6 เรื่อง 
ดงันี ้ 

1) การประเมินอภิมานการใช้แบบจ าลองCIPPในการประเมินโครงการ
การศึกษา ของ เนติ เฉลยวาเรศ (2541) เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยคือแบบประเมินและแบบ
สมัภาษณแ์บบมีโครงสรา้ง ใชก้ารวิเคราะหข์อ้มลูโดยการวิเคราะหเ์นือ้หา รวมถึงวิเคราะหค์วาม
แปรปรวน และการวิเคราะหถ์ดถอยพหคุณู จ านวนงานวิจยั 45 เรื่อง โดยใชก้ารประเมินอภิมาน
เชิงสรุปรวม พบวา่ การน าแบบจ าลองซิบนิยมประเมินขณะโครงการด าเนินอยู่จนสิน้สดุ แตผ่ลการ
ประเมินไมมี่ผลตอ่การตดัสินใจในขัน้ตอ่ไป คณุภาพงานประเมินตามแบบจ าลองซิปอยู่ในระดบัดี 
ทัง้นีง้านวิจยัดงักล่าวระบวุ่า คณุภาพของงานประเมินท่ีเป็นวิทยานิพนธใ์นแต่ละมหาวิทยาลยัมี
เกณฑก์ าหนดในการตรวจสอบคณุภาพงานวิจยัก่อนส าเร็จการศึกษาจึงท าใหง้านประเมินท่ีเป็น
วิทยานิพนธด์งักลา่วอยูใ่นระดบัดี 

2) การสงัเคราะหร์ายงานผลการประเมินคณุภาพภายนอกระดับอดุมศกึษา 
ของนงลกัษณ ์วิรชัชยั และวรรณี เจตจ านงนชุ (2548) สงัเคราะหส์รุปรายงานการประเมินคณุภาพ
ภายนอกของสถาบนัอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2545-2546 ใชก้ารวิเคราะหอ์ภิมานและประเมิน
อภิมาน แลว้ประมวลขอ้เสนอแนะเก่ียวกับการประเมินจากงานจ านวน 42 เรื่อง เป็นการประเมิน
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อภิมานเชิงสรุปรวม พบว่า การประเมินอภิมานด้านอรรถประโยชน์อยู่ในระดับดีถึงดีมาก 
มาตรฐานความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดบัพอใช ้ดา้นความเหมาะสมและดา้นความถกูตอ้งอยู่ในระดบั
พอใชถ้ึงดี โดยงานวิจยัแสดงใหเ้ห็นวา่ รายงานการประเมินคณุภาพของกลุม่มหาวิทยาลยัของรฐัมี
คา่คะแนนท่ีสงูกว่ากลุ่มมหาวิทยาลยัราชภฏั จดุเดน่ของรายงานการประเมิน คือ ความมีเอกภาพ
ในการประเมิน การก าหนดขอบขา่ยและตวับง่ชี ้จดุท่ีควรปรบัปรุง คือ รายงานประเมินท่ีมีคณุภาพ
แตกตา่งกนั และทีมงานในการประเมินท่ีอาจท าใหผ้ลการประเมินคลาดเคล่ือน 

3) การพัฒนาและประยุกตใ์ช้มาตรฐานการประเมินอภิมาน ส าหรับ
ประเมินผลการประเมินคณุภาพภายใน ของสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทย ของ สิรินธร สิน
จินดาวงศ ์(2552) โดยใชก้ารสงัเคราะหม์าตรฐานการประเมินแลว้สรุปเป็นมาตรฐานการประเมิน
อภิมานในการวิจัย ตรวจสอบคุณภาพและประยุกตใ์ช้มาตรฐานการประเมินอภิมานในการ
ประเมินคุณภาพรายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน ใชจ้  านวนงานประเมิน 50 เรื่อง พบว่า 
ดา้นความนา่เช่ือถือ อรรถประโยชน ์จรยิธรรม และความตรง อยู่ในระดบัดี ส่วนประสิทธิผลตน้ทนุ
อยู่ในระดับพอใช้ เม่ือพิจารณาตามกลุ่มสถาบันพบว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลได้
คะแนนดา้นอรรถประโยชนใ์นระดบัดีมากสูงสุด เน่ืองมาจากมีการระบุช่วงเวลา ระยะเวลาการ
ประเมิน และการเผยแพร ่ซึ่งการเผยแพรนี่ท้นัเวลาท่ีก าหนด รายงานมีความชดัเจน เขา้ใจไดง้่าย 
เน่ืองจากสถาบนัดงักลา่วมีการจดัระบบท่ีสอดคลอ้งกบัระบบประกนัคณุภาพ 

4) การประเมินอภิมาน: รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษาโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาเชียงราย ของ ทัศนีย ์แดงโน 
(2554) ประเมินอภิมานรายงานการประเมินตนเอง จ านวน 48 เรื่อง ศกึษากระบวนการท ารายงาน 
ศึกษาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ใช้แบบตรวจสอบรายการประเมินอภิ มาน 
แบบสอบถามและแบบสมัภาษณเ์ชิงลึก พบว่า รายงานการประเมินมีลกัษณะไม่สอดคลอ้งหลาย
ประการ เช่น มาตรฐานและตวับ่งชี ้เป้าหมายกับวัตถุประสงค ์กระบวนการในการท ารายงาน
ประเมินมีความแตกต่างไปตามขนาดของโรงเรียน เช่น โรงเรียนขนาดใหญ่มีการแบ่งหน้าท่ี
รบัผิดชอบและตามความถนดั ในขณะท่ีโรงเรียนขนาดกลางและเล็กมีบคุลากรและงบประมาณไม่
เพียงพอ การศึกษาความตอ้งของผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียใหค้วามเห็นเก่ียวกับการจัดท ารายงานให้
สอดคลอ้งกับขนาดโรงเรียนแยกจากกัน เพ่ือใหบุ้คลากรดูแลไดอ้ย่างเต็มความสามารถในการ
รายงานในแตล่ะมาตรฐาน 

5) ระบบการประเมินอภิมานเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบคณุภาพการศกึษา
ของสถานศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน: การพฒันาระบบส าหรบัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
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จังหวัดขอนแก่นของ พงษ์ลัดดา รกัณรงค ์(2555) พัฒนาระบบและทดลองใชร้ะบบ เพ่ือการ
ตดิตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษาการศกึษาขัน้พืน้ฐานส าหรบัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาโดย
ใชรู้ปแบบการวิจยัและพฒันา พบวา่ คณุภาพของรายงานการประเมินคณุภาพภายในสถานศกึษา
กลุม่ท่ี 1 โดยน าไปประเมินรายงานจ านวน 4 เรื่อง มีคณุภาพตามมาตรฐานการประเมินอภิมานใน
ดา้นอรรถประโยชน ์ความตรง จรยิธรรม ความนา่เช่ือถือ และประสิทธิผลตน้ทุนสงูกว่าคณุภาพปีท่ี
ผา่นมา 

6) การพฒันารูปแบบการประเมินอภิมานสถานศกึษาของส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศึกษา ของ สิริศกัดิ์ อาจวิชยั (2557) มีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันารูปแบบการประเมินอภิมาน 
โดยศกึษากระบวนการด าเนินการประเมินอภิมาน สรา้งและตรวจสอบรูปแบบการประเมินอภิมาน
ทดลองใช ้แลว้น ารูปแบบการประเมินอภิมานไปประเมินสถานศกึษาโดยใชแ้บบตรวจสอบรายการ
ประเมินอภิมานการประเมินโครงการ จ านวน 12 เรื่อง พบวา่ มาตรฐานดา้นความเป็นประโยชนไ์ด้
คะแนนรวมในระดบัดี มาตรฐานความเป็นไปไดไ้ดค้ะแนนรวมในระดบัดีมาก มาตรฐานดา้นความ
เหมาะสมไดค้ะแนนรวมในระดบัดีมาก และมาตรฐานดา้นความถกูตอ้งไดค้ะแนนรวมในระดบัดี 

(3) การประเมินอภมิานทีเ่กี่ยวข้องกับหลักสูตรและการสอน  
จ านวน 3 เรื่อง ดงันี ้

1) การพฒันากระบวนการประเมินแฟ้มผลงานและการใชป้ระโยชนจ์ากผล
การประเมินแฟ้มผลงาน: การประยกุตใ์ชก้ารประเมินอภิมาน ของ อมรรตัน ์พนัธง์าม (2543) โดย
สงัเคราะหง์านวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับการประเมินแฟ้มสะสมผลงาน แลว้น ามาประเมินอภิมานการ
ประเมินโดยใชแ้ฟ้มสะสมผลงาน จ านวน 32 เรื่อง น าเสนอและตรวจสอบกระบวนการและการ
น าไปใช ้พบว่า รายงานวิจยัและการปฏิบตัิงานเก่ียวกบัการประเมินแฟ้มผลงานท่ีมีคณุภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานโดยรวม ได้แก่ การประเมินท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความก้าวหน้ามี
ระยะเวลาในการท าแฟ้มผลงานนานตัง้แต ่1 ภาคเรียนขึน้ไป การน าผลการประเมินไปใชป้ระโยชน์
หลายประการและมีการค านวณความตรงของคะแนนการประเมินแฟ้มผลงาน 

2) การประเมินหลกัสตูร สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร:์ การประเมินอภิ
มานและการวิเคราะหอ์ภิมาน ของ สมหวงั พิธิยานวุฒัน ์และนงลกัษณ ์วิรชัชยั (2547) มุ่งประเมิน
คณุภาพรายงานการประเมินหลกัสตูร จ านวน 22 เรื่อง โดยใชก้ารประเมินอภิมาน และสงัเคราะห์
รายงานการประเมินหลกัสูตรโดยใชก้ารวิเคราะหอ์ภิมานเพ่ือประมวลขอ้คน้พบจากการศึกษา 
พบวา่ คณุภาพของรายงานการประเมินในดา้นกระบวนการและดา้นแบบแผนการวิจยัอยู่ในระดบั
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ดีมาก ยกเวน้ดา้นความเป็นตวัแทนของผูใ้หข้อ้มลูในการประเมินหลกัสตูรมีขนาดกลุ่มตวัอย่างต ่า
กวา่แบบแผนการเลือกกลุม่ตวัอยา่งท่ีก าหนดเน่ืองจากขอ้จ ากดัเรื่องท่ีอยู่อาศยั 

3) การพฒันารูปแบบการประเมินหลกัสตูร: การประยกุตใ์ชก้ารประเมินอภิ
มาน ของ ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม (2550) พฒันารูปแบบการประเมินหลกัสตูรโดยการประยกุตใ์ช้
วิธีการประเมินอภิมานและพัฒนารูปแบบการประเมินหลักสูตรจากการศึกษารายงานการวิจัย 
จ  านวน 266 เรื่อง วิเคราะหค์วามแปรปรวน วิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ วิเคราะหโ์มเดลเชิง
เสน้ตรงระดบัลดหลั่น (HLM) การวิเคราะหเ์พ่ือตรวจสอบความตรงของโมเดลเชิงสาเหต ุ(LISREL) 
และตรวจสอบความเหมาะสมของร่างรูปแบบการประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า 
คณุภาพของรายงานในภาพรวมอยู่ในระดบัดี โดยมาตรฐานความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และ
ความถูกตอ้งอยู่ในระดบัดี ส่วนมาตรฐานอรรถประโยชนอ์ยู่ในระดบัพอใช ้ทัง้นีง้านวิจัย ระบุว่า 
เกณฑก์ารประเมินอภิมานส่วนใหญ่ออกแบบมาเพ่ือใชใ้นการประเมินโครงการหรือหลกัสูตรซึ่ง
ก าลงัด าเนินการอยู่หรือการประเมินอภิมานเชิงความกา้วหนา้ (Formative Meta-evaluation) แต่
ในงานวิจยันีผู้ว้ิจยัใชก้ารประเมินอภิมานเชิงสรุปรวม ท าใหเ้กณฑก์ารประเมินบางขอ้รายการไม่
สามารถประเมินได ้ผลการประเมินอภิมานบางรายการจงึอยูใ่นระดบัไมดี่ 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับการประเมินอภิมานนัน้ จ  านวน 10 เรื่อง 
พบวา่งานวิจยัการศกึษาสภาพการประเมินอภิมาน จ านวน 1 เรื่อง ศกึษาเฉพาะสภาพการประเมิน
อภิมานเท่านัน้ ส่วนงานวิจัยท่ีใชก้ารประเมินอภิมานมีทัง้สิน้ 9 เรื่อง โดยผูว้ิจัยสรุปลักษณะดงั 
ตาราง 3 

ตาราง 3 สรุปลกัษณะของงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินอภิมาน 

ผู้วิจัย 
(ปีทีวิ่จัย) 

ประเภทของการ
ประเมินอภิมาน 

เกณฑท์ีใ่ช้ใน 
การประเมินอภิมาน 

จ านวนงานวิจัยที่
ประเมินอภิมาน 

ผู้ประเมิน 
อภิมาน 

เนติ เฉลยวาเรศ  
(2541) 

Summative  
Meta-evaluation 

คณะกรรมการก าหนด 
มาตรฐานการประเมิน 

ทางการศกึษา (Stufflebeam) 

46 เรือ่ง ผูว้ิจยั 

อมรรตัน ์พนัธง์าม 
(2543) 

Summative  
Meta-evaluation 

คณะกรรมการก าหนด 
มาตรฐานการประเมิน 

ทางการศกึษา (Stufflebeam) 

43 เรือ่ง ผูว้ิจยั 
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ตาราง 3 (ตอ่) 

ผู้วิจัย 
(ปีทีวิ่จัย) 

ประเภทของการ
ประเมินอภิมาน 

เกณฑท์ีใ่ช้ใน 
การประเมินอภิมาน 

จ านวนงานวิจัยที่
ประเมินอภิมาน 

ผู้ประเมิน 
อภิมาน 

สมหวงั พิธิยานวุฒัน ์ 
และนงลกัษณ ์วิรชัชยั 

(2547) 

Summative  
Meta-evaluation 

คณะกรรมการก าหนด 
มาตรฐานการประเมิน 

ทางการศกึษา (Stufflebeam) 

22 เรือ่ง ผูว้ิจยั 

นงลกัษณ ์วิรชัชยั 
และวรรณี เจตจ านงนชุ 

(2548) 

Summative  
Meta-evaluation 

คณะกรรมการก าหนด 
มาตรฐานการประเมิน 

ทางการศกึษา (Stufflebeam) 

42 เรือ่ง ผูว้ิจยั 

ไชยยศ ไพวิทยศิรธิรรม 
(2550) 

Summative  
Meta-evaluation 

คณะกรรมการก าหนด 
มาตรฐานการประเมิน 

ทางการศกึษา (Stuflebeam) 

266 เรือ่ง ผูว้ิจยั 

สิรนิธร สินจินดาวงศ ์
(2552) 

Summative  
Meta-evaluation 

คณะกรรมการก าหนด 
มาตรฐานการประเมิน 

ทางการศกึษา (Stufflebeam) 

50 เรือ่ง ผูว้ิจยั 

ทศันีย ์แดงโน 
(2554) 

Summative  
Meta-evaluation 

คณะกรรมการก าหนด 
มาตรฐานการประเมิน 

ทางการศกึษา (Stufflebeam) 

48 เรือ่ง ผูว้ิจยั 

พงษล์ดัดา รกัณรงค ์
(2555) 

Summative  
Meta-evaluation 

คณะกรรมการก าหนด 
มาตรฐานการประเมิน 

ทางการศกึษา (Stuflebeam) 

4 เรือ่ง ผูว้ิจยั 

สิรศิกัดิ ์อาจวิชยั 
(2557) 

Summative  
Meta-evaluation 

คณะกรรมการก าหนด 
มาตรฐานการประเมิน 

ทางการศกึษา (Stufflebeam) 

12 เรือ่ง ผูว้ิจยั 

 
จากตาราง 3 พบว่า ผูว้ิจัยทุกคนใช้การประเมินอภิมานเชิงสรุปรวม (Summative 

Meta-evaluation) เน่ืองจากเอกสารท่ีน ามาศกึษาไดด้  าเนินการเสร็จสิน้แลว้ เป็นการประเมินอภิ
มานงานประเมินหลายเรื่อง (Meta-evaluation of evaluations) เพ่ือสรุปสงัเคราะหส์ารสนเทศเพ่ือ
น าไปใชป้ระโยชนจ์ากการประเมิน โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินอภิมานของคณะกรรมการก าหนด
มาตรฐานการประเมินทางการศกึษา ของ Stufflebeam ทัง้นีท้กุงานวิจยันัน้ผูว้ิจยัทกุคนด าเนินการ
ประเมินอภิมานดว้ยตนเอง 
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ตอนที ่3 การประชาสัมพันธ ์
การประชาสมัพันธ ์(Public Relations) หรือการด าเนินงานประชาสัมพนัธส์่วนหนึ่งมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือส่ือสารใหก้ับประชาชนกลุ่มเป้าหมายใหไ้ดร้บัทราบ ดงันัน้ ผูศ้ึกษาคน้ควา้จึง
สนใจท่ีจะศกึษาแนวคดิการประชาสมัพนัธ ์เพ่ือใหท้ราบถึงความหมาย ความส าคญั องคป์ระกอบ 
ของการประชาสัมพันธ์ตลอดจนสังเคราะหง์านวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับการการประชาสัมพันธ์ การ
น าเสนอในบทนี้แบ่งเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ (3.1) ความหมายของการประชาสัมพันธ์ (Public 
Relations) (3.2) การสร้างภาพลักษณ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์   (3.3) ความหมายของค าว่า
ภาพลักษณ์ในด้านการประชาสัมพันธ์ (3.4)  ความส าคัญของภาพลักษณ์ในด้านการ
ประชาสมัพนัธ ์(3.5) การสรา้งภาพลกัษณต์อ้งอาศยัเวลา  (3.6) ภาพลกัษณก์บัความประทบัใจ
ของบคุคล(3.7)ความสบัสนดา้นการเรียกช่ือภาษาไทย 

3.1 ความหมายของการประชาสัมพันธ ์(Public Relations)  
วิรชั ลภิรตันกลุ (2546) ไดก้ล่าวไวว้่า ค  าว่า การประชาสมัพนัธ ์(Public Relations) 

เป็นค าท่ีนิยมใชก้ันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นองคก์าร หน่วยงาน สถาบนั  และสาธารณชน
ทั่วไป เพราะการประชาสัมพันธ์ก าลังเป็นท่ีนิยม และให้ความสนใจ จากประชาชนทั่วไป การ
ประชาสมัพนัธเ์ป็นส่วนหนึ่งของการสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคล กลุ่มประชาชน กบัองคก์าร 
หนว่ยงาน หรือสถาบนัตา่ง ๆ  

 ค  าวา่ “การประชาสมัพนัธ”์ หากวิเคราะหด์ตูามรูปศพัทแ์ลว้ เป็นค าท่ีเราแปลมาจาก
ในภาษาองักฤษวา่ “Public Relations” ซึ่งเราแปลออกมาไดค้อ่นขา้งไพเราะสละสลวยว่าการประ
สัมพันธ์ โดยแปลค าว่า “Public” เป็นภาษาไทยว่า “ประชา” หมายถึง หมู่คน และแปลค าว่า 
“Relations” เป็นภาษาไทยวา่ “สมัพนัธ”์ หมายความวา่ การผกูพนั 

นั่นคือ Public     = ประชา   = หมูค่น  Relations = สมัพนัธ ์ = การผกูพนั 
สรุปไดว้่าการประชาสัมพนัธ์ (Public Relations) เป็นสิ่งท่ีส  าคญั และนิยมใชก้ัน

แพรห่ลายมาก   ไมว่า่จะเป็นทัง้ตามหนว่ยงาน  องคก์าร สถาบนัตา่ง ๆ โดยมีความหมายดว้ยรวม
ว่าการประชาสัมพันธ์ หมายถึง การบอกกล่าว ส่ือสาร ให้แกกลุ่มเป้าหมายไดร้ับรู ้ จากสิ่งท่ี
ตอ้งการจะบอกกลา่ว 

3.2 การสร้างภาพลักษณเ์พือ่การประชาสัมพันธ ์
วิรชั ลภิรตันกลุ (2546) ไดก้ลา่ววา่ ภาพลกัษณ ์(image) อาจใชค้  าว่า จินตภาพ หรือ 

ภาพพจน ์มีความส าคัญต่อการประชาสัมพันธ์ เม่ือใดก็ตามท่ีกล่าวค าว่าการประชาสัมพันธ ์        
ก็จะมีค าว่า  “ภาพลักษณ์”  หรือ “ image”  ด้วยเสมอไม่มากก็น้อย เ นื ้อหาของวิชาการ
ประชาสัมพันธ์จึงมีค  าว่า ภาพลักษณ์ ( image) แทรกอยู่เกือบทุกหนทุกแห่ง ทั้งนีเ้พราะว่า         
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การประชาสมัพนัธเ์ป็นงานท่ีเก่ียวกบัการสรา้งภาพลกัษณท่ี์ดี (good image) ต่อความรูส้ึกของ
ประชาชน ช่ือเสียง ความเช่ือถือ ความศรทัธา จากบคุคล ประชาชน กบัองคก์ร สถาบนั นั่นเอง 

สรุปไดว้า่ การสรา้งภาพลกัษณเ์พ่ือการประชาสมัพนัธมี์บทบาทส าคญัตอ่ความรูส้ึก
นึกคิดของ ประชาชน ซึ่งการประชาสมัพนัธจ์ะช่วยสรา้งภาพลักษณแ์ละมมุมองของประชาชนต่อ
องคก์ร ทัง้นี ้ภาพลกัษณส์ามารถเป็นไดท้ัง้เชิงบวกและเชิงลบ ขึน้อยู่อยู่กับเนือ้หาและวิธีการการ
ประชาสมัพนัธ ์

 
3.3 ความหมายของค าว่าภาพลักษณใ์นด้านการประชาสัมพันธ ์

Philip Lesly ผูมี้ทกัษะเช่ียวชาญดา้นการประชาสมัพนัธ์ ไดก้ล่าวถึง ภาพลกัษณ ์
(image) ไวด้งันี ้

ภาพลกัษณ ์(image) หมายถึง ความรูส้ึกพอใจ ประทบัใจของบคุคลหนึ่งรูส้ึกตอ่
องคก์าร สถาบนั หรือหนว่ยงาน โดยการประทบัใจมาจากสิ่งท่ีเกิดดา้นผลกระทบระหว่างบคุคลกบั
สิ่งเหลา่นัน้ ๆ  

Marston นกัวิชาการทางดา้นนิเทศศาสตร ์(Communication Arts) และการ
ประชาสมัพนัธ ์(Public Relations) ท่ีมีช่ือเสียง ใหท้ศันะวา่  

ภาพลักษณ์ ( image) หมายถึง  ภาพลวงตา ( illusion) แต่โดยแท้จริงแล้ว 
ภาพลกัษณไ์มไ่ดเ้ป็นภาพลวงตาตามท่ีคนสว่นมากคดิหรือเขา้ใจกนั 

Jefkins กล่าวว่า ภาพลักษณ ์(image) เป็นค าท่ีคนมักเขา้ใจผิดและน าไปใช้
ในทางท่ีผิด ในทางการประชาสมัพนัธน์ัน้ ภาพลกัษณห์มายถึงความประทบัใจท่ีถกูตอ้ง (Correct 
impression) 

Blumenthal ประธานผู้จัดการ บริษัท Roy Blumenthal International 
Asscociations Inc. ซึ่งบรษิัทดงักลา่วเป็นส านกังานท่ีปรกึษาทางดา้นการประชาสมัพนัธ ์( Public 
Relations Counseling Firm) หรือบริษัทรบัจา้งด าเนินธุรกิจการประชาสมัพนัธท่ี์มีช่ือเสียงท่ีสุด
แหง่หนึ่งในนิวยอรค์ กลา่ววา่ 

ภาพลกัษณ ์(image) ไดก้ลายเป็นค าศพัทท่ี์ใชก้นัพร  ่าเพรื่ออย่างน่าเบื่อในวงการ
ประชาสมัพนัธแ์ละโฆษณาปัจจบุนั 

Dr. Claude Robinson  และ Dr. Walter Barlow ไดใ้หท้ศันะเก่ียวกบัค าว่า 
ภาพลกัษณ ์(image) ไวใ้นหนงัสือวารสาร Public Relations Journal ฉบบั September,1959 

สรุปไดว้า่ ภาพลกัษณ ์(image) หมายถึงลกัษณะขององคก์รท่ีคนภายนอกมองและมี
ความรูส้กึกบัองคก์ารทัง้ดา้นบวกและดา้นลบ 
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3.4 ความส าคัญของภาพลักษณใ์นด้านการประชาสัมพันธ ์
Edward L. Bernays (1961) ผูมี้ทกัษะทางดา้นการประชาสมัพนัธ์ กล่าวว่า การ

ประชาสมัพนัธท่ี์ดี หน่วยงานสถาบนัจะตอ้งมีการสรา้งภาพลกัษณแ์ทจ้ริง (true image) ใหมี้ส่วน
เกิดขึน้ในดา้นจิตใจของบุคคลเพ่ือผลทางดา้นความพึงพอใจ และประทับใจ (วิรชั ลภิรัตนกุล 
(2546)) 

สถาบนัการศึกษาเอกชนแห่งหนึ่ง เป็นสถาบนัการศึกษาท่ีเอาใจใส่ต่อนักเรียนทัง้
ทางดา้นความรูแ้ละความประพฤติ สั่ งสอนอบรมกุลบุตรกุลธิดาให้เป็นผู้ท่ีเพียบพรอ้มไปดว้ย
ความรูแ้ละมีจริยธรรมท่ีดี  สถาบนัแห่งนีก็้มีพฤติกรรมดี หรือเอารดัเอาเปรียบผูป้กครอง มีการ
ติดต่อสัมพันธ์กับผู้ปกครองนักเรียนอย่างใกล้ชิด สถาบันแห่งนี ้จึงสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีแก่
ประชาชนมาโดยตลอด บรรดาผูป้กครองนกัเรียนและประชาชนทั่วไป ยอมมีความรูส้ึกนึกคิดท่ีดี
ตอ่สถาบนัแหง่นี ้มีความรูส้กึชอบและประทบัใจ 

เม่ือนึกถึงสถาบันแห่งนี ้เราย่อมมีภาพลักษณ์ท่ีดีต่อสถาบันแห่งนีเ้สมอว่าเป็น
สถาบนัการศกึษาท่ีดี มีคณุธรรม น่าศรทัธา เช่ือถือ ไวว้างใจ ช่ือเสียงและเกียรติคณุนีเ้อง อาจท า
ใหเ้ราคดิตอ่ไปวา่ ถา้มีนอ้งหรือมีลกูหลานก็อยากจะสง่เขา้เรียนท่ีสถาบนัแห่งนีท้นัที โดยปราศจาก
ความลังเลหรือเคลือบแคลงสงสยั ถ้าหากเราไม่มีนอ้ง หรือลูกหลาน ก็ยินดีเสมอท่ีจะแนะน าให้
ลกูหลานของญาติมิตรมาเรียนท่ีสถาบนัแห่งนี ้และพรอ้มเสมอท่ีจะสนบัสนุนใหค้วามร่วมมือแก่
สถาบนัแหง่นีอ้ยา่งเตม็ท่ีทกุวิถีทาง 

เก่ียวกับบุคคลก็เช่นเดียวกัน ภาพลักษณท่ี์เรามีต่อใครคนใดคนหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็น
บคุคล ยอ่มมีภาพลกัษณท่ี์ดีและไมดี่ ยกตวัอย่างเช่น เราย่อมมีภาพลกัษณท่ี์ไม่ดี หรือไม่อยากคบ
คา้สมาคมกบัเพ่ือนฝงู บางคนท่ีมีความประพฤตไิมดี่หรือไมน่า่ไวว้างใจ  

สรุปไดว้่า การประชาสมัพนัธท่ี์ดีย่อมทัง้ใหเ้กิดความไวว้างใจจากประชาชน ความ
นา่เช่ือถือ ความรูส้กึนิยมชมชอบ ความประทบัใจ ตลอดจนช่ือเสียงขององคก์ร ในทางตรงกนัขา้ม 
หากการประชาสมัพนัธไ์มดี่ยอ่มสง่ผลในเชิงลบตอ่องคก์รเชน่กนั  

 
3.5 การสร้างภาพลักษณต์้องอาศัยเวลา 

วิรชั ลภิรตันกุล (2546) ภาพลกัษณ ์(Image) นัน้จะตอ้งเกิดขึน้จากความตัง้ใจและ
ความพยายาม ลว้นแลว้แต่ตอ้งใชเ้วลานาน จึงจะท าใหอ้งคก์าร และสถาบนันัน้มีภาพลกัษณท่ี์ดี   
สิ่งเหลา่นีไ้มส่ามารถเกิดขึน้ไดใ้นชว่งเวลาอนัรวดเรว็ หรือเวลาอนัสัน้ได ้ตอ้งใชเ้วลาเป็นเครื่องชีว้ดั 
และคอ่ย ๆ สะสมใหม้ากขึน้ จนอยูใ่นจิตใจ สง่ผลกบัความรูส้กึและทศันคตขิองประชาชน  
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การสรา้งภาพลกัษณท่ี์ดีแก่องคก์าร หน่วยงาน โดยการประชาสมัพนัธ ์ จดุประสงค์
ตอ้งการใหป้ระชาชนเกิดความเขา้ใจ และเช่ือถือในองคก์าร ซึ่งการสรา้งภาพลกัษณท่ี์ดีนีส้่วนใหญ่
ตอ้งใชเ้วลา เม่ือบุคคล ประชาชนเขา้ใจสิ่งท่ีเราส่ือสารผลท่ีตามมาจะเกิดความนิยมชมชอบ มี
ความศรัทธากับสถาบัน   และองค์การ รวมไปถึงอาจจะสร้างช่ือเสียงตามมาในท่ีสุด การ
ประชาสมัพนัธธ์ุรกิจ ซึ่งประชาชนไวว้างใจสินคา้และบริการท่ีมีคณุภาพ เพราะอาจจะเกิดจากการ
ประชาสมัพนัธห์รือการบรกิารท่ีดี ไมว่า่อยา่งไรการสรา้งภาพลกัษณท่ี์ดีแลว้ท าใหเ้กิดความรูส้ึกท่ีดี
ในใจเสมอ แมว้่าจะมีสินคา้หรือบริการอ่ืน ๆ ท่ีมีการแข่งขนั ประชาชนก็ยงัเกิดความนิยมชมชอบ
จากการสรา้งภาพลักษณท่ี์ดี ผลแห่งการสรา้งภาพลักษณท่ี์ดีจากการกระท าหรือการประพฤติ
ปฏิบตัขิองบรษิัทนั่นเอง (Edward L. Bernays, 1961) อา้งถึง (วิรชั ลภิรตันกลุ, 2546) 

สรุปไดว้่า การสรา้งภาพลกัษณข์ององคก์ร  เป็นสิ่งท่ีตอ้งด าเนินการอย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือสะสมความรู้สึกนึกคิดของประชาชนให้เพิ่มขึน้ทีละเล็กละน้อย จนเกิดความไว้วางใจ 
เน่ืองจากความรูส้ึกนึกคิด เป็นสิ่งท่ีหลาหลาย ขึน้อยู่กับปัจจัยภายในของบุคคล การท่ีจะใหค้น
จ านวนมากคดิเห็น หรือมีมมุมองตอ่องคก์รท่ีดีนัน้ จงึตอ้งอาศยัเวลา 

3.6 ภาพลักษณกั์บความประทับใจของบุคคล  
ภาพลักษณ์ ( image)  จะเกิดขึน้ย่อมขึ ้นอยู่กับข่าวสาร ข้อมูลท่ีส่ือสารให้กับ

ประชาชนและบุคคลตอ้งใชป้ระสบการณใ์นการกระจายข่าวสารเพ่ือใหเ้กิดความน่าเช่ือถือและ
ความรูอ้ย่างแทจ้ริง สิ่งท่ีเกิดขึน้เหล่านีจ้ะท าใหเ้กิดความเขา้ใจ และเกิดความประทบัใจ แตท่ี่สุด
แลว้ก็ตอ้งขึน้อยูก่บัพฤตกิรรมในการประชาสมัพนัธ ์ดงันัน้การประชาสมัพนัธจ์ึงมีหนา้ท่ีท่ีส  าคญัใน
การสรา้งสรรคใ์หส้ถาบนัและองคก์ารมีภาพลกัษณท่ี์ดีและตอ้งท าอย่างตอ่เน่ืองสม ่าเสมอ เพ่ือให้
เกิดความเขา้ใจภาพลกัษณท่ี์ดีอยา่งถกูตอ้งและแทจ้รงิ (true image)  เพ่ือใหส้ิ่งเหล่านีเ้ขา้ไปอยู่ใน
จิตใจของบุคคลและประชาชน และการท่ีจะท าให้เกิดภาพลักษณ์ดังกล่าวขึน้ก็ต้องอาศัย
ประสบการณ ์ความรู ้อย่างเพียงพอกับการใหข้อ้มูลข่าวสารต่อประชาชน เช่น ภาพลักษณใ์น
สถานประกอบการทกุ ๆ ประเภท ธุรกิจการเงิน ตอ้งการใหมี้มากท่ีสดุก็ คือ“ความซ่ือสตัย ์  มั่งคง 
บรกิารดี”  ภายในองคก์ารและสถาบนัลว้นแลว้แตจ่ะตอ้งมีการด าเนินการเรื่องภาพลกัษณเ์หล่านี ้
อย่างเคร่งครัดฉะนั้น แล้วบริษัทก็น าเสนอภาพลักษณ์ดังกล่าวนี ้แก่ประชาชน และสร้าง
ภาพลกัษณนี์ใ้หป้ระชาชน และสรา้งภาพลกัษณนี์ใ้หบุ้คคลและประชาชนเกิดความเขา้ใจอย่าง
ถกูตอ้งจนเกิดความนิยมและประทบัใจในตวัขององคก์ารสถาบนั (Edward L. Bernays, 1961) 

สรุปไดว้่า ความประทบัใจของบคุคล ไม่ว่าจะเป็น ความประทบัใจท่ีดีหรือไม่ดี ส่วน
ใหญ่จะขึน้อยู่กับการส่ือสารและด าเนินงานประชาสัมพันธ์ท่ีตอ้งรกัษาความประทับใจท่ีดีและ
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ปรับเปล่ียนความประทับใจท่ีไม่ดีให้เกิดเป็นภาพลักษณ์ขององคก์รท่ีเกิดขึน้ในจิตใต้ส  านึก 
ความรูส้กึของประชาชนอยา่งแทจ้รงิ 

3.7 ความสับสนด้านการเรียกชื่อภาษาไทย 
วิรชั ลภิรตันกลุ (2546) ปัจจบุนั เรามกัไดย้ินค า ๆ หนึ่ง ซึ่งนิยมใชก้นัอย่างแพรห่ลาย

ทั่วไปและพบเห็นอยู่ เสมอแทบไม่เว้นแต่ละวัน ทั้งท่ีปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ ์วารสาร หรือ
นิตยสารต่าง ๆ รวมทั้งได้ยินได้ฟังจากส่ือมวลชน เช่น วิทยุกระจายเสียง หรือค าพูดใน
ชีวิตประจ าวนั ค  า ๆ นี ้ก็คือค าวา่ “ภาพพจน”์ เชน่ 

“กรมต ารวจก าลงัเรง่สรา้ง “ภาพพจน”์ ใหม”่ 
“ภาพพจน์ของการลงทุนภายในประเทศไม่ดึงดูดใจให้นักลงทุนเข้ามา

ประกอบการ” 
“การประพฤตตินไมเ่หมาะสมของเขานัน้ ท าใหเ้สียภาพพจนข์องขา้ราชการ” 
“ในการประชุมครัง้ท่ีแล้ว ท่านผูอ้  านวยการด าริถึงเรื่องการแกไ้ขภาพพจนข์อง

หนว่ยงานเรา” 
“ภาพพจนข์องหญิงไทยในสายตาของชาวต่างประเทศก าลงัเป็นไปในทางไม่สูดี้

นกั” 
“การใหบ้รกิารท่ีเลวของเจา้พนกังานแหง่นี ้ท าใหเ้ส่ือมเสียภาพพจนข์องสถาบนั” 

ค าว่า “ภาพพจน”์ ท่ีใชใ้นประโยคตา่ง ๆ ดงัยกตวัอย่างมาใหด้ขูา้งตน้นี ้ผูใ้ชค้งตัง้ใจ
จะใหห้มายถึงค าวา่ “image” นั่นเอง 

อยา่งไรก็ตาม ค าวา่ image นี ้คณะกรรมการบญัญัติศพัท ์ซึ่งมีพลตรี พระเจา้วรวงศ์
เธอกรมหม่ืนนราธิปพงศป์ระพนัธ ์ทรงเป็นประธาน ไดบ้ญัญัติศพัท ์ค  าว่า “ image” นีว้่า “ จินต
ภาพ หรือ จินตนภาพ “ ซึ่งมีผูน้ิยมใชก้ันอยู่บา้งพอสมควรในแวดวงของการประชาสมัพันธแ์ละ
ตามสถาบนัการศึกษาระดบัมหาวิทยาลัย แต่อาจจะเป็นเพราะค า ๆ นีเ้รียกยากหรือไม่ค่อยคุน้
เหมือนค าว่า “ภาพพจน์” ซึ่งคนทั่ วไปมีแนวโน้มท่ีจะคุ้นเคยกว่า ก็เลยใช้อย่างอนุโลมว่า 
“ภาพพจน”์  

เก่ียวกับความสับสนในการเรียกช่ือในภาษาไทยของค าว่า  image   นี ้
ราชบณัฑิตยสถานไดชี้แ้จงวา่  

“ราชบณัฑิตยสถาน” ไดน้  าเสนอคณะกรรมการบญัญัติค  าศพัทภ์าษาไทยเพ่ือ
พิจารณาในการประชมุเม่ือวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2519 แลว้ พลศรี พระเจา้วรวงศเ์ธอกรมหม่ืน
นราธิป พงศป์ระพนัธ ์ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ ฯ ทรงชีแ้จงว่า ค  าว่า “ภาพพจน”์ เป็นค าท่ีทรงคิด
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ขึน้ใช ้เม่ือครัง้ทรงสอนอยู่ท่ี จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั เทียบกับค าภาษาอังกฤษว่า “figure of 
speech”  

ส่วนศพัท ์“image” นัน้ ราชบณัฑิตยสถานไดบ้ญัญัติไวว้่า “ภาพ” หรือ “จินตภาพ” 
แตค่  า วา่ “จินตภาพ” รูส้กึไมใ่ครมี่ผูน้ิยมใช ้และไดป้ระทานความเห็นตอ่ไปวา่ค าว่า “ภาพ” โดยนยั
ทั่ วไปมีความหมายกว้างไป และ “จินตภาพ” ก็ควรมีความหมายตรงกับค าว่า “ imaginary” 
มากกว่าค าว่า “image” ดงันัน้ ค  าว่า “image” ในนยัทั่วไปควรจะใชค้  าว่า “ภาพลกัษณ”์ จะตรง
ความหมายของศพัทภ์าษาองักฤษมากกว่า และก็ควรจะทดลองใชด้ ู

สรุปได้ว่า ค  าว่า ภาพพจน์ สามารถใช้ความหมายเดียวกันกับค าว่า “ image” 
เน่ืองจากมีการใชอ้ยา่งแพรห่ลายมานานแลว้ จงึเป็นค าท่ี ใชเ้ป็นประจ าของคนทั่วไป 

3.8 ประเภทของภาพลักษณ ์
วิรชั ลภิรตันกลุ (2546) ภาพลกัษณ ์( image ) แบง่ออกเป็น 4 ประเภทดงันี ้คือ  

1. ภาพลกัษณข์องบริษัท (Corporate image) คือ ความรูส้ึกท่ีเกิดขึน้ ในจิตใจ
ของบุคคล ท่ีมีต่อองคก์รหรือบริษัท ภาพลกัษณอ์าจจะหมายถึงดา้นการบริหารหรือการจัดการ
ดา้นการบริหารหรือ (management) และรวมไปถึงสินคา้ผลิตภัณฑ ์(product) และการบริการ 
(service) ซึ่งความหมายของค าวา่ภาพลกัษณ ์อาจจะคอ่นขา้งกวา้ง 

นิตยสาร Time เคยเนน้ถึงภาพลักษณข์องบริษัท (corporate image) ว่ามี
ความส าคัญยิ่งต่อบริษัทธุรกิจ  เพราะมีส่วนเก่ียวข้องเช่ือมโยงถึงสินค้าและบริการท่ีบริษัท
จ าหนา่ยดว้ย ฉะนัน้ corporate image จงึมีผลดีตอ่บรษิัทธุรกิจดงันี ้คือ 

1) ช่วยให้ประชาชนเกิดความเช่ือถือและยอมรับในบริษัทและสินคา้ของ
บรษิัทท่ีผลิตจ าหนา่ยในปัจจบุนั และก าลงัจะผลิตตอ่ไปในอนาคต 

2) ช่วยให้ประชาชนอยากเข้าร่วมเป็นสมาชิกของบริษัท หรือเข้ามาร่วม
ท างานดว้ย 

3) ชว่ยดงึดดูใจใหบ้รรดาผูถื้อหุน้อยากเขา้มารว่มลงทนุรว่มหุน้ดว้ย 
4) ช่วยใหช้มุชนในละแวกใกลเ้คียงมีความเช่ือ ศรทัธา และใหค้วามร่วมมือ

สนบัสนนุแก่บรษิัท 
5) ช่วยเอือ้อ านวยความคล่องตวัตอ่การบริหารงานและการด าเนินงานธุรกิจ

ตา่ง ๆ ของบรษิัท เพราะบรษิัทมีช่ือเสียง และภาพลกัษณท่ี์ดี เป็นท่ีเช่ือถือแก่คนทั่วไป 
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2. ภาพลักษณ์ของสถาบันหรือองคก์ร ( Institutional image) คือความรูส้ึก          
ท่ีเกิดขึน้จากบุคคลรูส้ึกตอ่หน่วยงาน และองคก์าร ส่วนมากจะใหมุ้่งเนน้กับหน่วยงานเป็นหลัก      
ไมร่วมถึงสินคา้และการบรกิาร 

 Institutional image มีความหมายท่ีค่อนขา้งแคบลงมาจาก corporate image 
เพราะ หมายถึง สถาบนัและองคก์ารเพียงอยา่งเดียวเทา่นัน้ ดงัไดก้ลา่วมาแลว้ 

3. ภาพลกัษณข์องสินคา้หรือการบริการ (Product/Serviceimage) คือความรูส้ึก
ท่ีเกิดขึน้ในใจของบคุคลท่ีมีตอ่สินคา้ และการบรกิาร ทัง้นีไ้มร่วมถึงตวัหนว่ยงาน 

4. ภาพลกัษณท่ี์มีตอ่ย่ีหอ้ ตรา (Brand image) คือความรูส้ึกเกิดขึน้ของบคุคลท่ี
มีต่อตรา (Brand)  หรือ  เครื่ องหมายการค้า (Trademark)   พบเจอในด้านการโฆษณา 
(advertising) และการสง่เสรมิการจ าหนา่ย (Sales promotion)  

ฉะนัน้สินคา้ย่ีหอ้ใดท่ีมีภาพลกัษณท่ี์ดี  ยอ่มเขา้ถึงจิตใจ ความรูส้ึก และความคิดของ
ประชาชนหรือผูบ้รโิภคไดดี้  ยงัมีผลิตภณัฑห์รือสินคา้บางย่ีหอ้สามารถท าใหผู้พ้บเห็นเกิดเป็นภาพ
ในใจเขา้ถึงอารมณแ์ละความรูส้ึก ปลูกจิตส านึกใหน้ึกถึงอยู่เสมอ   ภาพลักษณบ์างประเภทยัง
อาจจะสง่ผลในมมุมองตา่งๆไดห้ลายรูปแบบเชน่ รสนิยม ความล า้สมยั ความเก่าแก่รว่มสมยั หรือ
การจ าแนกชว่งอายขุองผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ ์ความคุม้คา่กบัราคาของสินคา้ 

อย่างไรก็ตามการสรา้งภาพลกัษณข์องผลิตภณัฑห์รือตรา ( Brand Image ) ยงัคง
ตอ้งอาศยัการออกแบบ รูปลกัษณข์องบรรจภุณัฑ ์สญัลกัษณโ์ลโก ้และยงัรวมไปถึงส่ือในรูปแบบ
การโฆษณา ส่ือสิ่งพิมพเ์นือ้หาท่ีใช้ในการส่ือสาร  ตัวอักษร  งานศิลป์ ตอ้งสอดคล้องและไป
ดว้ยกนัไดดี้  แต่ถา้ภาพลกัษณก์ าลงัจะไปในทิศทางท่ีไม่ดี กระทบตอ่ช่ือเสียงก่อใหเ้กิดภาพดา้น
ลบ มีผลตอ่ยอดขายของผลิตภณัฑน์ัน้ ๆ เราตอ้งแกไ้ขใหร้วดเรว็ ท าใหภ้าพลกัษณท่ี์ดีกลบัคืนมา 

สว่นส าคญัตอ่ภาพลกัษณอี์กประการคือ โลโกห้รือตรา ควรจะท าใหมี้ความสะดดุตา
และโดดเดน่เป็นพิเศษ บง่บอกถึงตวัตนของย่ีหอ้นัน้ๆ ไม่ซ  า้ใครจะมีผลท าใหผ้ลิตภณัฑห์รือสินคา้
อยู่เหนือการแข่งขันในตลาดการคา้ได ้ อาจส่งผลท าใหป้ระชาชนประทับใจและจดจ าไดอ้ย่าง
ยาวนาน 

สรุปไดว้า่ประเภทของภาพลกัษณส์ามารถแยกออกเป็น 4 ประเภทไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์
การบริหารจัดการ  ภาพลักษณ์องคก์าร  ภาพลักษณต์่อโลโก้หรือตราสินคา้  ภาพลักษณก์าร
บรกิารและสินคา้ 
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3.9 หลักส าคัญในการสร้างภาพลักษณ ์
วิรัช ลภิรัตนกุล (2546) การสรา้งภาพลักษณ์ท่ีดี (Favorable image) ให้แก่นัก

ประชาสัมพันธ์  สถาบันองคก์ารหน่วยงานต่างๆและบุคลากรท่ีท างานด้วยประชาสัมพันธ์มี
แนวทางปฎิบตัดิงัตอ่ไปนี ้

1. คน้หาจุดเด่น และจุดดอ้ยว่าภาพลักษณ์ขององคก์ารหน่วยงาน ท่ีใช้อยู่มี
ขอ้บกพร่องท่ีจุดไหน เพ่ือการวิเคราะหห์าลู่ทางศึกษาวิธีแก้ไขเพ่ือวางแผนรูปแบบขัน้ตอนการ
ด าเนินงานต่อไป วิธีท่ีจะสืบหาข้อมูลเหล่านีท้  าได้โดยการรวมท่าที ความรู้สึก ทัศนคติการ
แสดงออกของประชาชนกลุ่มเปา้หมาย  อาจใชก้ารท าส ารวจและการท าวิจยัประกอบดว้ย เพ่ือให้
รบัทราบและเก็บขอ้มลูใหใ้กลเ้คียงมากท่ีสดุ 

2. วางแผนงาน ก าหนดจุดมุ่งหมาย ขอบเขตในส่วนภาพลักษณ์อย่างเป็น
ขัน้ตอน  เพ่ือใหอ้งคก์ารสถาบนัสามารถเขา้ถึงจิตใจ ความรูส้ึกของบุคคล และประชาชนใหม้าก
ท่ีสุด พยายามหาจุดยืนขององคก์ารสถาบนั เช่น ตอ้งการส่ือสารอะไร  แนวทางของภาพลกัษณ์
เป็นไปในทางไหน  ตอ้งการเขา้ถึง  ความคิดและความรูส้ึกท่ีมีตอ่องคก์ารสถาบนัอย่างไรบา้ง เม่ือ
วิเคราะหต์ามขัน้ตอนแลว้ปรบัใชใ้หเ้กิดประโยชนม์ากขึน้ เพ่ือประกอบการวางแผนในขัน้ตอ่ไป 

3. คดิหวัขอ้(Themes)ค  าหรือประโยคตา่งๆและน ามาใชเ้พ่ือสรา้งภาพลกัษณแ์ก่
บคุคลและประชาชน ซึ่งประโยคและค าเหล่านีก็้คือ เนือ้หาข่าวสาร(Message)ท่ีน ามาใชเ้พ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ ท่ีส่ือไปถึงกลุ่มคนหรือประชาชน  เราอาจจะคิดในรูปแบบของค าขวญั(Slogan) 
ควรเป็นขอ้ความหรือประโยคสัน้ๆ  ท่ีเขา้ถึงความรูส้ึก และจดจ าไดง้่าย ขอ้ความหรือหวัขอ้เหล่านี ้
จะตอ้งมีอิทธิพลต่อความคิดและความรูส้ึก สามารถดงึความสนใจสรา้งแรงจงูใจและโนม้นา้วต่อ
บคุคล กลุม่คน และประชาชนจนเกิดภาพลกัษณต์ามท่ีเรามุ่งหวงัได ้ แตอ่ย่างไรก็ตามแรงดงึดดูท่ี
เกิดขึน้มามีความส าคญัมาก เราตอ้งคิดเสมอว่าตลอดเวลา เราตอ้งเผชิญการแข่งขนัในเรื่องของ
เนือ้หา ขอ้ความ และประโยคหรือหวัขอ้ ขององคก์ารสถาบนัอ่ืนๆเชน่กนั  หากท าใหบ้คุคล กลุ่มคน 
และประชาชนเขา้ถึง และคิดตามสิ่งท่ีเรามุ่งหวงัไดแ้ลว้ เรายงัจะสามารถส่ือความหมาย รวมทัง้
ถ่ายทอดค าหรือประโยคท่ีเราตอ้งการนัน้ไดไ้ม่ยาก เช่น สถาบนัการเงิน หรือธนาคารตา่งๆ มกัจะ
เน้นค าในประโยคหัวข้อหรือค าขวัญในด้านสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันให้ไปในทางมั่ นคง  
ปลอดภัย  บริการดียอดเย่ียม  อาทิเช่น “มั่นคงดว้ยรากฐาน บริการดว้ยน า้ใจ” “บริการทุกระดบั
ประทบัใจ” หรือเนน้ภาพลกัษณด์า้นความเป็นมิตรไมตรี  และความห่วงใย เช่น “เพ่ือนคูค่ิด มิตร
คูใ่จ” “เอือ้อาทรพ่ีนอ้งไทย”เป็นตน้ 
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4.ใช้เครื่องมือส่ือสารหลากหลายประเภท มาเป็นตัวช่วย  เพ่ือใหไ้ดผ้ลและมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ เขา้ไปอยูใ่นความรูส้กึนกึคดิ  ของบคุคล กลุ่มคน และประชาชนท่ีตอ้งการได้
อย่าดีและทั่วถึง  เราอาจเลือกใชส่ื้อมวลชนท่ีมีอยู่หลายประเภท เขา้มาช่วยประกอบในโฆษณา
ประชาสมัพนัธ(์Public relations advertising) เชน่ส่ือสิ่งพิมพ ์(จลุสาร โปสเตอร ์แผ่นใบปลิว แผ่น
พบั) หนงัสือ วิทย ุและโทรทศัน ์เป็นตน้ สรุปไดว้า่ หลกัส าคญัในการสรา้งภาพลกัษณค์วรมีการ
ด าเนินงานดังนี ้การวิเคราะหจ์ุดแข็งและจุดอ่อนของภาพลักษณ์หน่วยงาน การวางแผนการ
ด าเนินงานสรา้งภาพลกัษณ ์การสรา้งขอ้ความหรือเนือ้หาสาระในการส่ือสารภาพลกัษณ ์และการ
ใชส่ื้อชว่ยประชาสมัพนัธภ์าพลกัษณ ์

3.10 การสร้างภาพลักษณข์องหน่วยงานคือหน้าทีข่องสมาชิกทุกคนในองคก์าร 
วิรชั ลภิรตันกลุ (2546) การสรา้งภาพลกัษณ ์(Image) ใหห้น่วยงานสถาบนันัน้ไม่ได้

เป็นหนา้ท่ีของฝ่ายประชาสมัพนัธ ์ แต่แทจ้ริงแลว้การสรา้งภาพลกัษณท่ี์ดีใหแ้ก่หน่วยงานสถาบนั 
คือหนา้ท่ีของทกุคนในองคก์าร โดยตอ้งมีการร่วมมือกนัเพ่ือการสรา้งภาพลกัษณท่ี์ดีแก่ประชาชน 
หน่วยงานสถาบนัการสรา้งภาพลกัษณ ์ จะไม่ส  าเร็จถา้หากขาดความรว่มมือจากบรรดาสมาชิก
องคก์าร พนกังานเจา้หนา้ท่ี (H.Gordon Lewis, 1976)   

อาจมีบางคนสงสัยว่า ท าไมองคก์ารจึงตอ้งมัวห่วงพะวงกับการสรา้งภาพลักษณ์
อย่างมากมาย ท าไมจึงต้องวุ่นวายกับการประชาสัมพันธ์ด้วยการเผยแพร่สิ่งพิมพต์่าง ๆ ให้
ประชาชนทราบและเขา้ใจค าตอบก็คือ องคก์ารทกุแห่ง มีความส าเร็จไดย้่อมตอ้งมีภาพลกัษณท่ี์ดี 
เป็นจุดเด่นเฉพาะของตน เช่น ธุรกิจธนาคารก็ตอ้งมีภาพลักษณ์ท่ีดีในดา้นฐานะความมั่นคง
ทางการเงิน เป็นท่ีนา่เช่ือถือ การใหบ้รกิารท่ีดีประทบัใจแก่ลกูคา้ (Ibid., pp 13-14)   

สรุปไดว้่า Image แม้จะเรียกช่ือในภาษาไทยกันไปต่าง ๆ นานาหลายช่ือ เช่น 
ภาพลักษณจ์ินตภาพ หรือแมแ้ต่ค  าว่า “ภาพพจน”์ ซึ่งเป็นค าเพีย้นก็ตามที แต่ image ก็ยงัคง
หมายถึงภาพท่ีเกิดจากประชาชนมีความรูส้กึนกึคดิตอ่หนว่ยงานองคก์ารสถาบนัอนัเก่ียวเน่ืองมาก
จาก ช่ือเสียง เกียรตคิณุ ศกัดิศ์รี และพฤตกิรรมการกระท าของหนว่ยงานองคก์ารสถาบนัเอง 

3.11 กระบวนการประชาสัมพันธ ์
Broom and Bey Ling sha, (2013) ไดก้ล่าวไวว้่า กระบวนการประชาสมัพนัธท่ี์ส่วน

ใหญ่นิยมใช้ เป็นกระบวนการประชาสัมพันธ์ท่ีมีลักษณะเป็นการบริหารจัดการ การแก้ปัญหา
องคก์รและกระบวนการด าเนินงานเพ่ือการเปล่ียนแปลง กระบวนการนีเ้หมาะส าหรบัน าไปปฏิบตัิ
ภายใตท้ฤษฎีและหลกัฐานเชิงประจกัษ ์ประกอบไปดว้ย 4 ขัน้ตอน ดัง้นี ้

1.  การระบปัุญหา (Defining the problem (or opportunity)) ขัน้ตอนแรกเป็น
การระบวุา่อะไรคือสิ่งท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนัคืออะไร ซึ่งเป็นการหาการรบัรูเ้ก่ียวกบัการประชาสมัพนัธ์
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ท่ีผิดพลาด หรือเป็นการพิสูจน์ การประชาสัมพันธ์ ว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับติดตาม
ความรู ้ความคิด เจตคติ และพฤติกรรมการประชาสมัพนัธท่ี์เกิดจากปัจจยัภายในหรือภายนอก 
นอกจากนี้ยัง เ ช่ือมโยงไปถึงการส่งมอบนโยบายขององค์กร โครงสร้างองค์กร ขั้นตอนนี้
เปรียบเสมือนกบักระบวนการในการระบปัุญหา และหาแนวทางแกปั้ญหา 

2. การวางแผนและออกแบบโปรแกรม  (Planning and programming)         
จากการเก็บรวบรวมขอ้มลูในขัน้ตอนท่ี 1 น ามาใชใ้นการระบุกลยทุธ ์จุดมุ่งหมายของโปรแกรม 
กลุม่เปา้หมายของการประชาสมัพนัธ ์วตัถปุระสงค ์แนวทางการน าไปใช ้และการส่ือสาร มีการน า
ขอ้คน้พบเก่ียวกับปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั การน านโยบายและโปรแกรมขององคก์รไปปฏิบตัิ ส  าหรบั
ขัน้ตอนนี ้จะตอ้งตอบค าถามเก่ียวกบั อะไรบา้งท่ีเป็นสิ่งจ  าเป็น ท่ีจะท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงใน
การแกปั้ญหา 

3.การด าเนินการและการส่ือสาร (Taking action and communicating) ขัน้ตอน
นีเ้ก่ียวขอ้งกับการน าโปรแกรมไปปฏิบตัิและน าเทคนิคการส่ือสารท่ีออกแบบไวไ้ปปฏิบตัิเพ่ือให้
ประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงคด์ว้ยค าถามท่ีว่า  ท าอะไร ส่ือสารอะไร  ใครเป็นคนท า ใคร
เป็นคนควรบอกขา่วสาร ท าเม่ือไร  ท าอะไรก่อนหลงั ท าท่ีไหนและอยา่งไร 

4. การประเมินโปรแกรม (Evaluating the program) กระบวนการขัน้ตอนนีเ้ป็น
การประเมินการน ากระบวนการประชาสัมพันธ์ไปปฏิบัติและผลกระทบของกระบวนการ
ประชาสมัพนัธ ์ผลการประเมินจะใหข้อ้มลูป้อนกลบัเก่ียวกบัวิธีการท างานใหมี้การด าเนินงานต่อ
หรือยุติการท างาน ขั้นตอนนีจ้ะท าให้เกิดการเรียนรู้ว่า ท าอย่างไร หรือสิ่งท่ีท าไปแล้วเกิดผล
อย่างไร ผลจากการประเมินจะเป็นพื ้นฐานในการด าเนินงานส าหรับระยะต่อไป กล่าวคือ  
ใชส้  าหรบัในการก าหนดปัญหาและขัน้ตอนท่ี 1 ได ้
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ภาพประกอบ 5 กระบวนการประชาสมัพนัธ ์

ท่ีมา: Broom and  Bey Ling sha, (2013) 

 
3.12 การประชาสัมพันธข์องรัฐบาล 

วิรชั ลภิรตันกุล (2546) การประชาสมัพันธ์รฐับาล  การประชาสัมพันธข์องรฐับาล 
(Governmental PR) หมายรวมถึง การประชาสมัพนัธ ์  ของหน่วยราชการ   ซึ่งการด าเนินงาน จะ
ใชว้ิธีการแพร่กระจายข่าวสาร การเผยแพร่ชีแ้จงเก่ียวกับนโยบาย การด าเนินงาน ผลงานต่าง ๆ 
ตลอดจนโดยวิธีอ่ืนใดท่ีจะช่วยเสริมสรา้งความเขา้ใจ และช่ือเสียงของหน่วยงานราชการนัน้ไปสู่
ประชาชน เพ่ือใหไ้ดร้บัความรว่มมือรว่มใจจากประชาชนกลุม่ตา่ง ๆ  

การท่ีรฐับาลจะตอ้งด าเนินการประชาสมัพนัธก์บัประชาชนก็ดว้ยเหตผุลส าคญัและ
จ าเป็นยิ่ง 2 ประการคือ 
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1.รฐับาลในระบอบประชาธิปไตยมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งรายงานเรื่องราวต่าง ๆ ให้
ประชาชนทราบ 

2.การบรหิารประเทศท่ีมีประสิทธิภาพ รฐับาลย่อมตอ้งอาศยัความรว่มมือรว่มใจ
จากประชาชนการประชาสมัพนัธข์องรฐับาลเพ่ือสรา้งความเขา้ใจและเรียกรอ้งความรว่มมือรว่มใจ
จากประชาชนนี ้เป็นสิ่งจ  าเป็นท่ีขาดเสียมิไดส้  าหรบัรฐับาลในประเทศประชาธิปไตย เพราะรฐับาล
จะด ารงอยู่ได ้ก็ดว้ยความเห็นชอบ ยินยอม และสนับสนุนจากประชาชนมิใช่ดว้ย “อ านาจ” ซึ่ง
บรรดาผูน้  าประเทศในระบบประชาธิปไตยทัง้ในอดีตและปัจจบุนัตา่งก็รูซ้ึ ง้และตระหนกัดีในความ
จริงข้อนี ้ไดมี้การกล่าวถึงความคิดเห็นของบรรดาผู้น  าประเทศท่ีมีต่อการประชาสัมพันธ์ของ
รฐับาลไวด้งันี ้

ประธานาธิบดี ลินคอลน์ เคยกล่าวไวว้่า “ถา้เป็นความพอใจของประชาชน
แลว้ไมมี่ค าวา่ ลม้เหลว แตถ่า้ปราศจากความพอใจของประชาชนแลว้ ก็ไม่มีค  าว่า ส าเร็จ เช่นกนั”  
หมายความวา่ ถา้ท าอะไรขดัแยง้หรือสวนทางกบัความพอใจหรือความตอ้งการของประชาชนแลว้ 
ก็ย่อมจะผิดหวงัหรือลม้เหลว ตรงกนัขา้มหากสิ่งนัน้เป็นท่ีพอใจของประชาชน หรือ สอดคลอ้งกับ
ความตอ้งการของประชาชนแลว้ยอ่มประสบผลส าเรจ็เสมอ 

ประธานาธิบดี ทรูแมน เคยกล่าวไว้ในสมัยท่ียังด ารงต าแหน่งผู้น  าของ
สหรัฐอเมริกาว่า “ท่านคงเคยได้ยิน ประชาชนพากันกล่าวขวัญถึงอ านาจอันยิ่งใหญ่ของ
ประธานาธิบดี ในฐานะท่ีเป็นผู้ปกครองประเทศแต่อ านาจของประธานาธิบดีก็ขึน้อยู่กับ
ความส าเรจ็ในการด าเนินงานประชาสมัพนัธด์ว้ย จรงิอยู ่อ  านาจของประธานาธิบดีอาจยิ่งใหญ่ลน้
ฟ้า แตป่ระธานาธิบดีก็ตอ้งฟังเสียงประชาชนดว้ยเชน่กนั และตอ้งรูจ้กัวิธีเขา้กบัประชาชนใหไ้ด”้ 

เราจะได้เห็นว่า ความจริงข้อนีเ้ป็นท่ียอมรับทั้งอดีตและปัจจุบัน เพราะ 
“อ านาจ” การบีบบงัคบัประชาชนได ้แต่ทว่า “อ านาจ” ไม่มีวันจะครองใจประชาชนไดเ้ลย การ
ประชาสมัพนัธข์องรฐับาล เพ่ือสรา้งสรรคค์วามเขา้ใจท่ีดีแก่ประชาชน รวมทัง้พฤติกรรมหรือการ
กระท าท่ีดีเทา่นัน้ ท่ีจะครองใจประชาชนไดต้ราบนานเทา่นาน 

เซอร ์ วินสตนั เชอรช์ิลล ์ไดก้ลา่วแถลงขา่วตอ่รฐัสภาองักฤษ เม่ือเดือนธันวาคม ค.ศ. 
1947 ว่า “รฐับาลมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง แมว้่างานประชาสมัพนัธข์องรฐัจ าตอ้งลดขอบเขตลง
จากยามสงคราม แต่งานประชาสัมพันธ์ก็ยังคงมีส่วนส าคญัและมีสภาพถาวรอยู่ในกลไกการ
บรหิารงานของรฐับาลใตส้ภาพการณปั์จจบุนั 

ประธานาธิบดี จอหนส์นั หนึ่งในผูน้  าของสหรฐั ฯ ท่ีเผชิญปัญหาวิกฤติของโลกมาก
ท่ีสดุยคุหนึ่ง ก็เคยกล่าวว่า “ขา้พเจา้ทราบดีว่าปัญหาท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุของเราก็คือ การติดตอ่ส่ือสาร  
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ถา้เราสามารถส่ือสารถึงประชาชนไดแ้ลว้ ประชาชนทัง้หลายก็จะเขา้ใจดีถึงปัญหาต่าง ๆ  ท่ีเรา
ก าลงัเผชิญรว่มกนัอยู่” 

ฉะนัน้ จะเห็นไดว้่าบรรดาผูน้  าหรือผูกุ้มชะตาของประเทศชาติ และมีอ านาจต่าง ๆ 
มากมายอยู่ในก ามือ แต่เขาในฐานะท่ีเป็นรฐับาลก็ย่อมตอ้งฟังเสียงประชาชน และสรา้งความ
เขา้ใจท่ีดีต่อประชาชน  เพราะระบอบประชาธิปไตยในประเทศใดประเทศหนึ่งจะด ารงอยู่ไดก็้
ตอ่เม่ือมีการติดต่อส่ือสารอย่างเสรีระหว่างรฐักับประชาชน และประชาชนไดร้บัข่าวสารท่ีถกูต้อง
เช่ือถือได ้การประชาสมัพนัธข์องรฐับาลมีวตัถปุระสงค ์หรือความมุง่หมายทั่วไปดงัตอ่ไปนี ้  

1.เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบถึงบริการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาล เพ่ือ
ประชาชนจะไดเ้ขา้รว่มมือ หรือไดร้บัผลประโยชนจ์ากหนว่ยงานนัน้ ๆ ไดส้มบรูณเ์ตม็ท่ี 

2. เพ่ือเรียกร้องความเห็นชอบส าหรับการออกกฎหมายใหม่ หรือการแก้ไข
ปรบัปรุงกฎหมายใหม ่หรือท่ีตอ้งเปล่ียนแปลงตามสถานการณห์รือตามเหตผุลอ่ืน ๆ  

3. เพ่ือเอาชนะความยุ่งยากขัดแย้งต่าง ๆ ท่ีจะบังเกิดขึน้กับงานใหม่ ๆ ของ
รฐับาล 

4. เพ่ือใหป้ระชาชนไดมี้ชอ่งทางหรือโอกาสเสนอความคดิเห็นแก่ฝ่ายบรหิาร 
5.เพ่ืออธิบายหรือชีแ้จงสภาพประชามตแิก่หนว่ยราชการตา่ง ๆ เพ่ือใหห้น่วยงาน

ดงักลา่วใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการหรือความรูส้กึนึกคิดของประชาชน  
6. เพ่ือเสริมสร้างพลังการส่งเสริมจากประชามติ และการร่วมมือดว้ยดีจาก

ประชาชนดว้ย 
7. เพ่ือสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีกบัหมูป่ระชาชนผูเ้ป็นเจา้ของประเทศ 
8. เพ่ือเรียกรอ้งวามสนับสนุนร่วมมือจากประชาชนในการพฒันาประเทศดา้น

ตา่ง ๆ      
9. เพ่ือเรียกร้องความสนับสนุนร่วมมือจากประชาชนทั้งทางด้านการเมือง 

การทหาร เศรษฐกิจ และสงัคม 
10. เพ่ือเผยแพร่ผลงานความกา้วหนา้ดา้นต่าง ๆ ในดา้นการปกครอง และการ

บรหิารประเทศรฐับาล 
สรุปไดว้่า การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐ ต้องให้ความส าคัญกับการ

ท างานเพ่ือประชาชนโดยประชาชนมีสิทธิท่ีจะรูแ้ละมีส่วนรว่มในการด าเนินงานของภาครฐั ไม่ว่า
จะเป็นการเขา้ถึงบริการ การรอ้งเรียน การเสนอความคิดเห็น การแสดงมมุมอง การรว่มมือในการ
พฒันาประเทศดา้นอ่ืน ๆ  
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับกระบวนการประชาสัมพันธ์ ทฤษฎีการ

ประชาสัมพันธ์ เอกสารเก่ียวกับกระบวนการประชาสัมพันธ์ งานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้องกับการ
ประชาสัมพันธ์   การสัมภาษณผ์ู้ท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการประชาสัมพันธ์ การศึกษาแนวคิด
โมเดลเชิงตรรกะซึ่งเป็นแนวคิดท่ีเนน้การประเมินกระบวนการหรือกิจกรรมการด าเนินงานจึงมี
ความเหมาะสมท่ีจะน ามาใชใ้นการออกแบบการประเมิน  ซึ่งเป็นการน างานวิจัยมาสร้างเป็น
โมเดล ไม่ไดน้  าโมเดลไปใช้ในการประเมินจริง โดยกระบวนการประชาสัมพันธ์ประกอบดว้ย 4 
ขัน้ตอน ไดแ้ก่ การระบุปัญหา(Defining the problem (or opportunity))  การวางแผนและ
ออกแบบโปรแกรม  (Planning and programming) การด าเนินการและการส่ือสาร (Taking 
action and communicating) และการประเมินโปรแกรม (Evaluating the program) (Broom & 
Bey Ling sha, 2013) ส าหรบัการประเมินกระบวนการ โดยใชแ้นวคิดโมเดลเชิงตรรกะ ท่ีปรบัปรุง
ใหม่ของ ZSA-ZSA BOOKER (2016) กล่าวว่า  การพฒันาโมเดลเชิงตรรกะ ใหมี้ความน่าเช่ือถือ 
และเป็นไปตามมาตรฐานของการประเมิน ควรใชแ้นวคิดการประเมินอภิมานมาตรวจสอบความ
เหมาะสม ของโมเดลเชิงตรรกะเพ่ือใหไ้ดโ้มเดลเชิงตรรกะท่ีมีคณุภาพสามารถน าไปใชป้ฏิบตัิการ
ประเมินไดจ้ริง ทั้งนีก้รอบแนวคิดการวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาแนวคิดการประเมินอภิมานในการ
น ามาใชพ้ัฒนาโมเดลเชิงตรรกะ ส าหรบัประเมินโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัประเมินกระบวนการ
ประชาสมัพนัธข์องหนว่ยงานภาครฐัแหง่หนึ่งดงัแผนภาพ 

 
ภาพประกอบ 6 กรอบการวิจยั 
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บทที ่3 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 

การวิจยัเรื่อง การพฒันาโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัประเมินกระบวนการประชาสมัพนัธข์อง
หน่วยงานภาครฐัแห่งหนึ่งโดยประยกุตใ์ชม้าตรฐานการประเมินอภิมาน มีความมุ่งหมายการวิจยั              
2 ประการ ไดแ้ก่ (1) เพ่ือพฒันาโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัประเมินกระบวนการประชาสมัพนัธข์อง
หน่วยงานภาครฐัแห่งหนึ่ง และ (2) เพ่ือศึกษาความเหมาะสมตามมาตรฐานการประเมินอภิมาน
ของโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัประเมินกระบวนการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครฐัแห่งหนึ่ง  
โดยแบง่วิธีการด าเนินการวิจยัออกเป็น 2 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะแรกการพฒันาโมเดลเชิงตรรกะส าหรบั
ประเมินกระบวนการประชาสมัพนัธ ์และระยะท่ีสองศกึษาความเหมาะสมของโมเดลเชิงตรรกะท่ี
พฒันาขึน้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ระยะที ่1 การพัฒนาโมเดลเชิงตรรกะส าหรับประเมินกระบวนการประชาสัมพันธ ์
ระยะนีต้อบความมุ่งหมายการวิจยัขอ้ท่ี 1 เพ่ือพฒันาโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัประเมิน

กระบวนการประชาสมัพนัธข์องหนว่ยงานภาครฐัแหง่หนึ่ง ใชว้ิธีการวิจยัเชิงคณุภาพ โดยมีขัน้ตอน
การด าเนินการวิจยัดงันี ้

1. การร่างโมเดลเชิงตรรกะจากเอกสาร ขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์เอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งกับกระบวนการประชาสมัพนัธ ์เช่น เอกสารเก่ียวกบัทฤษฎีการประชาสมัพนัธ ์เอกสาร
เก่ียวกบักระบวนการประชาสมัพนัธ ์งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชาสมัพนัธ ์ท าใหไ้ดร้า่งโมเดล
เชิงตรรกะส าหรบัประเมินกระบวนการประชาสมัพนัธจ์ากเอกสาร 
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ตัวอย่างร่างโมเดลเชิงตรรกะส าหรับประเมินกระบวนการประชาสัมพันธ ์
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 7 รา่งโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัประเมินกระบวนการประชาสมัพนัธ์ 

2. การสมัภาษณผ์ูเ้ก่ียวขอ้งกบักระบวนการประชาสมัพนัธข์องหน่วยงานภาครฐัแห่ง
หนึ่ง ซึ่งประเด็นการสมัภาษณไ์ดจ้ากการวิเคราะหเ์อกสาร ผูใ้หข้อ้มูลในขัน้ตอนนีป้ระกอบดว้ย 
หัวหนา้หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบการประชาสัมพันธ์ จ  านวน 3 คน บุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ีการ
ประชาสมัพนัธ ์จ  านวน 6 คน และผูร้บับริการงานประชาสมัพนัธ ์จ  านวน 9 คน จากนัน้น าขอ้มลูท่ี
ไดม้าปรบัรา่งโมเดลเชิงตรรกะจากการวิเคราะหเ์อกสาร โดยมีเกณฑก์ารคดัเลือกผูใ้หข้อ้มลูในแต่
ละกลุม่ดงัตาราง 4 

ตาราง 4 เกณฑก์ารคดัเลือกผูใ้หข้อ้มลูในการสมัภาษณ ์

หวัหนา้หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบการ
ประชาสมัพนัธ ์

บคุลากรท่ีปฏิบตัหินา้ท่ีการ
ประชาสมัพนัธ ์

ผูร้บับรกิารงานประชาสมัพนัธ ์

1. มีประสบการณก์ารท างานดา้นการ
บรหิารประชาสมัพนัธม์ากกวา่ 3 
ปี  

2.เป็นผูป้ฏิบตัิหนา้ท่ีการ
ประชาสมัพนัธข์องหน่วยงาน
ภาครฐั  

3.เป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการออกแบบ
กระบวนการประชาสมัพนัธข์อง
หน่วยงานภาครฐั 

1. มีประสบการณก์ารท างานดา้นการ
ประชาสมัพนัธม์ากกว่า 3 ปี  

2.เป็นผูป้ฏิบตัิหนา้ท่ีการ
ประชาสมัพนัธข์องหน่วยงาน
ภาครฐั 

3.เป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการออกแบบ
กระบวนการประชาสมัพนัธข์อง
หน่วยงานภาครฐั 

1.เป็นผูเ้คยใชบ้รกิารงาน
ประชาสมัพนัธข์องหน่วยงาน
ภาครฐัมากกว่า 2 ช่องทาง  

2.เป็นผูเ้คยใชบ้รกิารงาน
ประชาสมัพนัธข์องหน่วยงาน
ภาครฐัมากกว่า 2 ครัง้ และ  

3.เป็นผูเ้คยใชบ้รกิารงาน
ประชาสมัพนัธข์องหน่วยงาน
ภาครฐัมากกว่า 2 งาน 

ปัจจัยน าเข้า กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ ผลกระทบ 

 บคุลากร 

 งบประมาณ 

 วสัดอุปุกรณ ์

 เทคนิควิธีการ 

 สื่อประชาสมัพนัธ ์

 เนือ้หาสาระของ
สาร 

 ชอ่งทางการ
สื่อสาร 

 การระบปัุญหา 

 การวางแผน
และการ
ออกแบบ
โปรแกรม 

 การด าเนินการ
และการสื่อสาร 

 การประเมิน
โปรแกรม 

 ผูร้บับรกิาร
เกิดการรบัรู ้
ขอ้มลูข่าวสาร 

 ผูร้บับรกิารมี
ความสนใจ
ขอ้มลูข่าวสาร 

 ผูร้บับรกิารมี
การ
เปลี่ยนแปลง
ทศันคติจาก
ข่าวสารขอ้มลู 

 ผูร้บับรกิารมี
ความพงึพอใจ
ในการรบัขอ้มลู
ข่าวสาร 

 องคก์รมี
ภาพลกัษณท์ีด่ ี

 องคก์รมีการ
ด าเนินงานดา้น
การ
ประชาสมัพนัธท์ี่
มีประสิทธิภาพ 
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ส าหรับเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล ใช้แบบสัมภาษณ์ ประเด็นสัมภาษณ์ผู้ให้
ขอ้มลูผูว้ิจยัไดต้รวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาจากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 คนท่ีมีประสบการณ์
ดา้นการประเมิน มีค่าความตรงเชิงเนือ้หาอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ทัง้นีป้ระเด็นสัมภาษณมี์
จ านวน 10 ขอ้ ในแตล่ะประเภทของผูใ้หข้อ้มลู โดยมีตวัอยา่งประเดน็สมัภาษณด์งันี ้  

ตัวอย่างประเด็นสัมภาษณ์ประเด็นสัมภาษณ์หัวหน้าหน่วยงานที่
รับผิดชอบการประชาสัมพันธแ์ละบุคลากรทีป่ฏิบัตหิน้าทีก่ารประชาสัมพันธ ์

1. การจัดท ากระบวนการประชาสัมพันธ์ให้ประสบความส าเร็จควรมีสิ่ง
สนบัสนนุอะไรบา้ง 

2. หน่วยงานของท่านมีขั้นตอนการประชาสัมพันธ์อย่างไร มีกิจกรรม
อะไรบา้ง เช่น การระบุปัญหา การวางแผนและการออกแบบโปรแกรม การดาเนินการและการ
ส่ือสารการประเมินโปรแกรม 

3. ผลท่ีเกิดขึน้จากงานประชาสัมพันธ์เป็นไปตามวัตถุประสงคข์องงาน
ประชาสมัพนัธห์รือไม ่อยา่งไร 

4. นอกเหนือจากผลท่ีเกิดขึน้ตามวตัถปุระสงคข์องงานประชาสมัพนัธ ์ท่าน
คาดหวงัวา่จะเกิดผลอะไรตามมาอีกบา้งหรือไม ่อยา่งไร 

5.การด าเนินงานประชาสมัพนัธท์าใหเ้กิดผลกระทบทัง้ดา้นบวกและดา้นลบ
ตอ่องคก์ร บคุลากร และผูใ้ชบ้รกิาร หรือไม ่อยา่งไร 

ตัวอย่างประเดน็สัมภาษณผู้์รับบริการงานประชาสัมพันธ ์
1. ท่านคิดว่าการประชาสมัพนัธข์องหน่วยงานท่ีท่านมารบับริการมีช่องทาง 

บคุลากร ส่ือ ขา่วสารเพียงพอตอ่ความตอ้งการของทา่นหรือไม ่ควรเพิ่มเตมิอะไรบา้ง 
2. ท่านรูส้ึกอย่างไรต่อการใหบ้ริการประชาสมัพนัธข์องหน่วยงาน กิจกรรม

หรือชอ่งทางใดท่ีทา่นประทบัใจ และกิจกรรมใดท่ีทา่นไมป่ระทบัใจ เพราะเหตใุด 
3.ท่านใช้บริการงานประชาสัมพันธ์ในด้านไหนบ้าง แล้วผลท่ี ได้รับเป็น

อยา่งไร 
4.การประชาสมัพนัธข์องหนว่ยงานสง่ผลตอ่การเปล่ียนแปลงทศันคติ ความรู ้

หรือเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั ทา่นหรือไม ่อยา่งไร 
5. ท่ีผา่นมาทา่นรูส้กึช่ืนชมการใหบ้รกิารประชาสมัพนัธข์องหน่วยงานในเรื่อง

อะไรบา้งหรือไม ่ เพราะเหตใุดจงึเป็นเชน่นัน้ 
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3. การวิเคราะหเ์นือ้หาจากการสัมภาษณแ์ละน ามาปรับโมเดลเชิงตรรกะส าหรับ
ประเมินกระบวนการประชาสมัพนัธ ์

4. การก าหนดตวัชีว้ดัการประเมินจากโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัประเมินกระบวนการ
ประชาสมัพนัธ ์พฒันากรอบการประเมิน โดยการก าหนดเกณฑก์ารประเมิน วิธีการ เครื่องมือ และ
การวิเคราะหข์อ้มลู ตามตวัชีว้ดัท่ีก าหนด  

ตาราง 5 รา่งตวัชีว้ดัการประเมินจากโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัประเมินกระบวนการประชาสมัพนัธ ์

องคป์ระกอบ โมเดลเชิงตรรกะ ตัวชีว้ัด 
ปัจจัยน าเข้า  งบประมาณ 

 วสัดอุปุกรณ ์

 บคุลากร 

 เทคนิควิธีการ 

 เ นื ้อหาสา ระที่ ต้อ งกา ร
ประชาสมัพนัธ ์

 ช่องทางการสือ่สาร 

 ระดบัความเหมาะสมของปัจจยัน าเขา้ 

กิจกรรม  การระบปัุญหา 

 การวางแผนและการ
ออกแบบโปรแกรม 

 การด าเนินการและการ
สือ่สาร 

 การประเมินโปรแกรม 

 ระดบัความเหมาะสมของการประชาสมัพนัธ ์
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ตาราง 5 (ตอ่) 

องคป์ระกอบ โมเดลเชิงตรรกะ ตัวชีว้ัด 
ผลผลิต  หนว่ยงานมีสือ่

ประชาสมัพนัธ ์

 ผูร้บับรกิารเกิดการรบัรู ้
ขอ้มลูขา่วสาร 

 ผูร้บับรกิารมีความสนใจ
ขอ้มลูขา่วสาร 

 ผูร้บับรกิารเขา้ใจ
กระบวนการใหบ้รกิารของ
หนว่ยงาน 

 ระดบัความคิดเห็นดา้นผลผลิตต่อการด าเนินงาน
ดา้นการประชาสมัพนัธ ์

ผลลัพธ ์  ผู้ ร ั บ บ ริ ก า ร มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงทัศนคติจาก
ขา่วสารขอ้มลู 

 ผูร้บับริการมีความพึงพอใจ
ในการรบัขอ้มลูขา่วสาร 

 ระดบัความคิดเห็นคิดเห็นของผูร้บับริการเก่ียวกบั
ผลลพัธข์องการประชาสมัพนัธ ์

   
ผลกระทบ  องคก์รมีภาพลกัษณท์ี่ดี 

 องคก์รมีการด าเนินงานดา้น
ก า ร ป ร ะ ช า สัม พั น ธ์ ที่ มี
ประสทิธิภาพ 

 ระดับความคิด เห็นของผู้ร ับบริการเ ก่ียวกับ
ผลกระทบของการประชาสมัพนัธ ์
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ตัวอย่าง 
ตัวชีว้ัด เกณฑก์าร

ประเมิน 
วิธีการประเมิน เคร่ืองมือการ

ประเมิน 
การวิเคราะห์

ข้อมูล 

ระดบัความคดิเห็น
คิดเห็นของ
ผูร้บับรกิารเก่ียวกบั
ผลลพัธข์องการ
ประชาสมัพนัธ ์

มีคา่เฉลีย่ความ
คิดเห็นมากกวา่ 
4.00 ขึน้ไปในแตล่ะ
ขอ้รายการตอ่ไปนี ้
1. ผูร้บับรกิารมีการ
เปลีย่นแปลง
ทศันคติจากขอ้มลู
ขา่วสาร 
2. ผูร้บับรกิารมี
ความพงึพอใจใน
การรบัขอ้มลู
ขา่วสาร 

1.สมัภาษณผ์ูท้ี่
เก่ียวขอ้ง  
2.การสอบถาม
ความคิดเห็น 

1.แบบสมัภาษณ ์
2.แบบสอบถาม 
ความคิดเห็น 

วิเคราะหค์า่เฉลีย่
และสว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

  
5. การออกแบบแนวทางการประเมิน ประกอบดว้ย คณุสมบตัิผูป้ระเมิน การประเมิน

คณุภาพภายใน การประเมินคณุภาพภายนอก บทบาทหนา้ท่ีหลกัของผูป้ระเมิน บทบาทของผูมี้
ส่วนไดส้่วนเสีย กรอบการประเมิน โมเดลเชิงตรรกะกระบวนการประชาสัมพันธข์องหน่วยงาน
ภาครัฐ ขั้นตอนการประเมิน แบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานโมเดลเชิงตรรกะส าหรับ
ประเมินกระบวนการประชาสมัพนัธ ์

ระยะที ่2 การประเมินอภิมานโมเดลเชิงตรรกะ 
ระยะนีต้อบความมุ่งหมายการวิจัยขอ้ท่ี 2 ประเมินอภิมานโมเดลเชิงตรรกะส าหรับ

ประเมินกระบวนการประชาสมัพนัธข์องหนว่ยงานภาครฐัแหง่หนึ่ง ดงันี ้ 
1.การน าร่างโมเดลเชิงตรรกะจากระยะท่ี 1 มาตรวจสอบความเหมาะสมดว้ยการ

ประเมินอภิมานตามแบบตรวจสอบรายการของ Stufflebeam (2012) ประกอบไปด้วย 5 
มาตรฐานได้แก่ มาตรฐานอรรถประโยชน์ (Utility) มาตรฐานความเป็นไปได้ (Feasibility) 
มาตรฐานความเหมาะสม (Propriety) มาตรฐานความถูกต้อง (Accuracy) มาตรฐานความ
รบัผิดชอบในการประเมิน (Evaluation Accountability) ซึ่งงานวิจัยนีจ้ะเลือกใชป้ระเด็นการ
ตรวจสอบรายการท่ีเก่ียวข้องกับการประเมินโมเดลเชิงตรรกะไดแ้ก่ U1ความน่าเช่ือถือของผู้
ประเมิน U2การเขา้ร่วมของผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย U3คณุค่าภายนอก  F1การด าเนินงานท่ีสามารถ
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ปฏิบตัิได ้F2การปฏิบตัิงานตามสภาพบริบท P1ขอ้ตกลงท่ีเป็นทางการ P2ผลประโยชนท์บัซอ้น 
A1การใชส้ารสนเทศท่ีเท่ียงตรง A2การจดัการสารสนเทศ E1เอกสารท่ีใชใ้นการประเมิน E2การ
ประเมินอภิมานภายใน E3การประเมินอภิมานภายนอก 

 
ตัวอย่างเคร่ืองมือการประเมินอภมิาน 
U1 ความน่าเชื่อถอืของผู้ประเมิน 
 ผูป้ระเมินที่มีความสามารถดา้นการประเมิน 

 ผูป้ระเมินเป็นผูไ้มม่ีสว่นไดส้ว่นเสยี และมีความนา่เช่ือถือ 

 ผูป้ระเมินที่เขา้ใจบรบิทของกระบวนการประชาสมัพนัธห์นว่ยงานภาครฐั 

 ใหข้อ้มลูเก่ียวกบัวิธีการและขัน้ตอนในการประเมินแก่ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี 

 ใหค้วามสนใจตอ่ขัน้ตอนการประเมินท่ีก าหนดไว ้

 4-5  ดีมาก   2-3 ดี    0-1 พอใช ้  
 

ผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้เ ช่ียวชาญจ านวน 3 คน ประกอบด้วย ผู้เ ช่ียวชาญด้านการ
ประชาสมัพนัธ ์จ  านวน 2 คน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการประเมินอภิมาน 1 คน โดยมีเกณฑก์าร
คดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญดา้นการประชาสัมพันธ์ดงันี ้(1) จบการศึกษาดา้นการประชาสัมพันธ์หรือ
ส่ือสารมวลชนหรือนิเทศศาสตร ์ (2) มีประสบการณก์ารท างานท่ีเก่ียวขอ้งกับการประชาสมัพนัธ์
ไมน่อ้ยกวา่ 3 ปี (3) มีความสามารถในการประเมินกระบวนการประชาสมัพนัธต์ามแบบตรวจสอบ
รายการได ้ส าหรบัเกณฑก์ารคดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญดา้นการประเมินอภิมาน มีดงันี ้(1) จบการศกึษา
ดา้นการวดัและประเมินผล และ (2) มีประสบการณใ์นการประเมินอภิมาน ทัง้นีแ้บบตรวจสอบ
รายการประเมินมีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 โดยมีรายละเอียดดงัตาราง
ตอ่ไปนี ้ ดงันี ้
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ตาราง 6 ผลการตรวจสอบคณุภาพความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 

   
               มาตรฐานการประเมินอภมิาน 
 

 
จ านวนมาตรฐานยอ่ย 

 
จ านวนขอ้รายการ 

 
ค่า ioc 

1.มาตรฐานอรรถประโยชน ์ 3 15 0.67 – 1.00 
2.มาตรฐานความเป็นไปได ้ 2 10 0.67 – 1.00 
3. มาตรฐานความเหมาะสม 2 10 0.67 – 1.00 
4.มาตรฐานความถกูตอ้ง 2 10 0.67 – 1.00 
5.มาตรฐานความสามารถตรวจสอบได ้ 3 15 0.67 – 1.00 

   รวม 12 60 0.67 – 1.00 

 
การวิเคราะหข้์อมูล 

 

1.การหาดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งผูป้ระเมิน (Rater Agreement Index : RAI)  
Burry-Stock, Judith A. and other. (1996). 
 

  RAI =    
∑ ∑ |𝑅𝑚𝑘 �̅�𝑘|

𝑀
𝑚  

𝐾
𝑘  

𝐾 𝑀    𝐼   
 

   

 RAI  แทน ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งผูป้ระเมิน 
 K  แทน จ านวนเกณฑ ์
 M  แทน จ านวนผูป้ระเมินทัง้หมด 
 I  แทน จ านวนระดบัคะแนน 
2. การวิเคราะหผ์ลคณุภาพในแต่ละมาตรฐาน ค านวณค่าสถิติต่าง ๆ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย 

(Mean) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) คา่สงูสดุ (Max) คา่ต ่าสดุ (Min) และรอ้ยละ (Percentage) 
ซึ่งก าหนดเกณฑก์ารแปลความหมายค่าเฉล่ียแต่ละระดบั โดยอาศยัเกณฑข์อง บุญชม ศรีสะอาด 
(บญุชม ศรีสะอาด, 2554) ดงันี ้ 

 4.51 – 5.00 หมายถึง คณุภาพอยูใ่นระดบัดีมาก 
 3.51 – 4.50 หมายถึง คณุภาพอยูใ่นระดบัดี 
 2.51 – 3.50 หมายถึง คณุภาพรายงานอยูใ่นระดบัใชไ้ด ้
 1.51 – 2.50 หมายถึง คณุภาพรายงานอยูใ่นระดบัพอใช ้
     1.00 – 1.50 หมายถึง คณุภาพรายงานอยูใ่นระดบัปรบัปรุง 
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การวิเคราะหแ์ละแปลผลความหมายของมาตรฐาน 
เม่ือไดค้ะแนนรวมของตวับง่ชีร้วมกนัแลว้ น าผลคะแนนรวมของตวับง่ชี ้มาวิเคราะห์

และแปลความหมายในมาตรฐาน โดยใชว้ิธีวิเคราะหแ์ละแปลผลความหมายของมาตรฐาน ดงั
ตาราง 7 

ตาราง 7 คะแนนและแปลความหมายมาตรฐาน 

มาตรฐานด้านอรรถประโยชน ์(Utility Standards) 
คะแนนรวมของมาตรฐานด้านอรรถประโยชน ์ แปลผลความหมาย 

การใหค้ะแนนการประเมินมาตรฐานอรรถประโยชน ์
จ านวนขอ้ ระดบัดีมาก     ________ x 3 = ________ 
จ านวนขอ้ ระดบัดี           ________ x 2 = ________ 
จ านวนขอ้ ระดบัพอใช ้   ________  x 1 = ________ 
รวมคะแนน                                         = ________ 

ความแข็งแกรง่ในการประเมินมาตรฐาน

อรรถประโยชน ์

    8 (93%)  ถึง  9   ดีมาก               

    5 (50%)  ถึง  7   ดี 

   0  (0%)    ถึง  4    พอใช ้

_______(คะแนนรวม) ÷ 9 = _____x100 =_____ 

มาตรฐานมาตรฐานความเป็นไปได้ (Feasibility Standards) 
คะแนนรวมของมาตรฐานความเป็นไปได้ แปลผลความหมาย 

การใหค้ะแนนการประเมินมาตรฐานความเป็นไปได ้
จ านวนขอ้ ระดบัดีมาก       ________ x 3 = ________ 
จ านวนขอ้ ระดบัดี             ________ x 2 = ________ 
จ านวนขอ้ ระดบัพอใช ้      ________  x 1 = ________ 
รวมคะแนน                                         = ________ 

ความแข็งแกรง่ในการประเมินมาตรฐานความเป็นไป

ได ้

  5 (93%)    ถึง   6   ดีมาก 

  2 (50%)    ถึง   4   ดี 

  0  (0%)     ถึง   3   พอใช ้

_______(คะแนนรวม) ÷ 6 = _____x100 =_____ 
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ตาราง 7 (ตอ่) 

มาตรฐานด้านความเหมาะสม (Propriety Standards) 
คะแนนรวมของมาตรฐานด้านความเหมาะสม แปลผลความหมาย 

การใหค้ะแนนการประเมินมาตรฐานความเหมาะสม 
จ านวนขอ้ ระดบัดีมาก       ________ x 3 = ________ 
จ านวนขอ้ ระดบัดี            ________ x 2 = ________ 
จ านวนขอ้ ระดบัพอใช ้     ________  x 1 = ________ 
รวมคะแนน                                           = ________ 

ความแข็งแกรง่ในการประเมินมาตรฐานความ

เหมาะสม 

  5 (93%)    ถึง   6   ดีมาก 

  2 (50%)    ถึง   4  ดี 

  0  (0%)     ถึง   3   พอใช ้

_______(คะแนนรวม) ÷ 6  = _____x100 =_____ 

มาตรฐานด้านความถกูตอ้ง (Accuracy Standards) 
คะแนนรวมของมาตรฐานด้านความถกูตอ้ง แปลผลความหมาย 
การใหค้ะแนนการประเมินมาตรฐานความถกูตอ้ง 
จ านวนขอ้ ระดบัดีมาก      ________ x 3 = ________ 
จ านวนขอ้ ระดบัดี            ________ x 2 = ________ 
จ านวนขอ้ ระดบัพอใช ้     ________  x 1 = ________ 
รวมคะแนน                                            = ________ 

ความแข็งแกรง่ในการประเมินมาตรฐานความถกูตอ้ง 

  5 (93%)    ถึง   6   ดีมาก 

  2 (50%)    ถึง   4  ดี 

  0  (0%)     ถึง   3   พอใช ้

_______(คะแนนรวม) ÷ 6 = _____x100 =_____ 

มาตรฐานด้านความรับผิดชอบการประเมิน (Evaluation Accountability Standards) 
คะแนนรวมของมาตรฐานด้านความรับผิดชอบ 

การประเมิน 
แปลผลความหมาย 

การใหค้ะแนนการประเมินมาตรฐานความรบัผิดชอบ
ในการประเมิน  
จ านวนขอ้ ระดบัดีมาก       ________ x 3 = ________ 
จ านวนขอ้ ระดบัดี             ________ x 2 = ________ 
จ านวนขอ้ ระดบัพอใช ้     ________  x 1 = ________ 
รวมคะแนน                                           = ________ 

ความแข็งแกรง่ในการประเมินมาตรฐานความ

รบัผิดชอบในการประเมิน 

    8 (93%)  ถึง  9    ดีมาก 

    5 (50%)  ถึง  7   ดี 

    0  (0%)    ถึง  4   พอใช ้

_______(คะแนนรวม) ÷ 9 = _____x100 =_____ 
  

       
หมายเหตุ: จ  านวนคะแนนเต็มในแต่ละมาตรฐานอาจมีการเปล่ียนแปลงเม่ือสามารถ

ก าหนดมาตรฐานยอ่ยไดช้ดัเจนภายหลงั 
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

การน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลู ผูว้ิจยัแบง่เป็น 2 ตอนตามความมุง่หมายของการวิจยั         
ไดแ้ก่ ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหโ์มเดลเชิงตรรกะส าหรบัประเมินกระบวนการประชาสมัพนัธข์อง
หนว่ยงานภาครฐัแหง่หนึ่ง และตอนท่ี 2 ผลการประเมินความเหมาะสมของมาตรฐานการประเมิน
อภิมานของโมเดลเชิงตรรกะท่ีพฒันาขึน้ โดยมีรายละเอียดของผลการวิเคราะหข์อ้มลูดงันี ้

ตอนที ่1 ผลการวิเคราะหโ์มเดลเชิงตรรกะส าหรับประเมินกระบวนการประชาสัมพันธ์
ของหน่วยงานภาครัฐแห่งหน่ึง 

ผลการวิจยันีค้วามมุ่งหมายการวิจยัขอ้ท่ี 1 เพ่ือพฒันาโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัประเมิน
กระบวนการประชาสมัพนัธข์องหนว่ยงานภาครฐัแหง่หนึ่ง มีดงันี ้

1.1 ผลการวิเคราะหเ์อกสาร 
ผู้วิจัยวิเคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการประชาสัมพันธ์ เช่น เอกสาร

เก่ียวกบัทฤษฎีการประชาสมัพนัธ ์ไดแ้ก่ การประชาสมัพนัธ์ วิรชั ลภิรตันกลุ (2546) ซึ่งมีเนือ้หาท่ี
เก่ียวข้องกับการประชาสัมพันธ์ได้แก่ ความหมายของการประชาสัมพันธ์ ความส าคัญของ
ภาพลักษณใ์นดา้นการประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เอกสารเก่ียวกับกระบวนการประชาสัมพันธ์ ไดแ้ก่ 
Broom and  Bey Ling sha, (2013) ซึ่งเก่ียวกบัทฤษฎีการประชาสมัพนัธท่ี์เป็นระบบขัน้ตอนใน
การประชาสัมพันธ์ งานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้องกับการประชาสัมพันธ์ การใช้ส่ือสังคมเพ่ือการ
ประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุมหาวิทยาลยั กลัยา ตนัจะโร และ พิมพร์  าไพ เปรมสมิทธ ์(2555) ท าใหไ้ด้
รา่งโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัประเมินกระบวนการประชาสมัพนัธจ์ากเอกสาร ดงันี ้

 

ภาพประกอบ 8 ผลการรา่งโมเดลเชิงตรรกะจากการวิเคราะหเ์อกสาร 
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1.2 ผลการสัมภาษณผู้์เกี่ยวข้องกับกระบวนการประชาสัมพันธ ์
ผูว้ิจยัสมัภาษณห์วัหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบการประชาสมัพนัธ ์จ  านวน 3 คน บคุลากร

ท่ีปฏิบตัิหนา้ท่ีการประชาสมัพนัธ ์จ  านวน 6 คน และผูร้บับริการงานประชาสมัพนัธ ์จ  านวน 9 คน 
รวมผูใ้หข้อ้มลูจ านวน 18 คน โดยสรุปผลการสมัภาษณต์ามกรอบโมเดลเชิงตรรกะ ดงันี ้

1. ปัจจัยน าเข้า 
ผลการสัมภาษณ์พบว่า  ปัจจัยน า เข้าของกระบวนการประชาสัมพันธ ์

ประกอบดว้ย บุคลากร งบประมาณ วสัดอุุปกรณ ์เทคนิควิธีการ ส่ือประชาสมัพนัธ ์เนือ้หาสาระ
ของสาร ชอ่งทางการส่ือสาร โดยมีรายละเอียดแตล่ะประเดน็ดงันี ้

1.1 บุคลากร 

 
  “สิ่งแรกทีเ่ป็นปัญหาตอนนีท้ีค่ดิว่า หน่วยงานเราเจอคือ คนของเราไม่พอ จึงท าให้
งานบางอย่างไม่สามารถท าไดต้ามแผนงานทีก่ าหนด คนท างานดา้นประชาสมัพนัธ์ยงัมีต าแหน่ง
นอ้ย คดิว่าถา้มีเยอะกว่านีง้านจะเป็นไปตามเป้าหมายมากขึน้”  

(เจา้หนา้ทีค่นที่ 1, สมัภาษณ,์ 16 มีนาคม 2563) 
 
  “เจ้าหนา้ที่ประชาสมัพนัธ์ที่ท างานดา้นนีไ้ดจ้ริง ๆ ที่รูเ้รื่องการประชาสมัพนัธ์ว่าตอ้งท า
อย่างไร ยงัมีนอ้ย” 

(เจา้หนา้ที่ คนที่ 2 สมัภาษณ,์ 16 มีนาคม 2563) 

 
  “หากมองขา้มเรื่องจ านวนคนทีใ่หบ้ริการงานประชาสมัพนัธ์ทีบ่างครัง้เราเองคิดว่า อาจจะ
เพิ่มต าแหนง่ยาก เนือ่งจากขอ้จ ากดัของหนว่ยงานบางประการ อนันีอ้าจไม่ทราบเท่าไรนกั แต่คิดว่า คณุสมบตัิ
ของผูใ้หข้อ้มูลข่าวสารของเจา้หนา้ทีป่ระชาสมัพนัธ์มีสว่นส าคญัมาก ไม่ใช่ว่าใครก็ไดจ้ะสามารถประชาสมัพนัธ์
ไดห้ากไม่มีความรูเ้กี่ยวกบัการประชาสมัพนัธ์ บางครัง้การใหข้อ้มูลข่าวสารตอ้งมีการวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่ห็นว่า
จ าเป็นเท่านัน้ นกัประชาสมัพนัธ์จึงตอ้งประยกุต์ศาสตร์หลายอย่างมาใชใ้นการด าเนนิงานประชาสมัพนัธ์ ทัง้นี ้
บคุลากรของหนว่ยงานเองก็อาจเขา้ใจผดิว่า การประชาสมัพนัธ์เป็นหนา้ทีข่องฝ่ายประชาสมัพนัธ์เท่านัน้ แต่จรงิ
แลว้ ทกุคนในหนว่ยงานเองก็ตอ้งมีหนา้ทีเ่ผยแพร่ข่าวสาร” 

(หวัหนา้ คนที่ 1 สมัภาษณ,์ 18 มีนาคม 2563) 
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1.2 งบประมาณ  
 

  “ตามที่ท างานมาในแต่ละปี งบประมาณส าคญัเนือ่งจากบางปีถา้มีงบประมาณเยอะหรือ
วางแผนงบประมาณมาล่วงหนา้ จะไดส้ือ่ประชาสมัพนัธ์ทีต่อบความตอ้งการของผูท้ีจ่ะมารูข่้าวสาร เพราะบางที
ตอ้งจา้งคนนอกมาสรา้งสือ่ออนไลน ์พวกเวบ็ แอพทีท่นัสมยั”  

(เจา้หนา้ที่ คนที่ 2, สมัภาษณ,์ 16 มีนาคม 2563) 

 
  “การตัง้งบประมาณการประชาสมัพนัธ์เป็นอีกประเด็นส าคญัทีต่อ้งพจิารณาใหด้ี หากไม่มี
การติดตามการใชง้บประมาณรายจ่ายดา้นการประชาสมัพนัธ์ใหเ้ป็นปัจจุบนั อาจท าใหก้ารประชาสมัพนัธ์ไม่
ไดผ้ล หรอืบางครัง้เอางบประมาณไปใชใ้นราคาทีแ่พงเกินควรโดยไม่ไดส้ิ่งทีเ่ป้าหมายยทุธศาสตร์ของหน่วยงาน
วางไว ้เพราะยคุนีม้ีผูร้บับรกิารเปลีย่นแปลง เศรษฐกิจเปลีย่น สงัคมเปลีย่น ผูใ้ชบ้รกิารหนว่ยงานมีมากขึน้ อาจ
ตอ้งอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการประชาสมัพนัธ์ บางทีท าสื่อออกมาใช้งบสูง แต่ไดผ้ลไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย อนันีก้็ท าใหก้ารใชง้บประมาณขาดประสทิธิภาพ แต่สือ่บางตวัใชง้บนอ้ยแต่ไดผ้ลดกี็ถอืว่าส าเรจ็” 

(หวัหนา้ คนที่ 2, สมัภาษณ ์18 มีนาคม 2563) 

 
  “แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานมีการจดัสรรงบประมาณใหก้บัการประชาสมัพนัธ์ และให้
ความส าคญักบัการประชาสมัพนัธ์ การด าเนนิโครงการใหส้ามารถสือ่สารประชาสมัพนัธ์ไปยงักลุ่มเป้าหมายตอ้ง
อาศยังบประมาณเป็นตวัขบัเคลือ่น” 

(หวัหนา้ คนที่ 3, สมัภาษณ ์18 มีนาคม 2563) 

 
1.3 วัสดุอุปกรณ ์

 
  “ความพรอ้มของอปุกรณ์การประชาสมัพนัธ์ตอ้งเตรียมใหส้ามารถอ านวยความสะดวกของ
งานประชาสมัพนัธ์ โทรศพัท ์Fax คอมพวิเตอร ์แมแ้ต่กระดาษยงัเป็นสิ่งจ าเป็นเลย” 

(เจา้หนา้ที่ คนที่ 3, สมัภาษณ ์16 มีนาคม 2563) 

 
  “งานที่ร ับผิดชอบผลิตสื่อต้องมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์ที่สามารถรองรับ
โปรแกรมงานท าสือ่ งานออกแบบเอกสาร ปริน้เตอร์ก็ตอ้งมีส ารองในกรณีทีเ่ร่งด่วนตอ้งใช ้เครือ่งถ่ายเอกสาร
ขาวด าและส ีแต่กรณทีีต่อ้งท าเอกสารจ านวนมาก จะใชก้ารจา้งโรงพมิพ ์ซ่ึงตอ้งมีการวางแผนล่วงหนา้” 

(เจา้หนา้ที่ คนที่ 4, สมัภาษณ ์16 มีนาคม 2563) 
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  “การประชาสมัพนัธ์สมัยนีไ้ม่ใช่ว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงแลว้จะท า online อย่างเดียว 
offline ก็ยงัตอ้งใชใ้นหน่วยงานของรฐั เพราะตอ้งใหข้อ้มูลข่าวสารกบัประชาชนทุกระดบั การเขา้ถึงขอ้มูล
ข่าวสาร แมว้่าบางทีอาจจะดูลา้หลงั ท าไมตอ้งผลิตแผ่นพบัหน่วยงาน ท าไมยงัตอ้งมีแจกเป็นกระดาษชีแ้จง
ภายในหน่วยงาน บางครัง้ผูร้บัสารยงัไม่สามารถเขา้ถึงออนไลน์ได ้ก็ยงัคงมีเอกสาร ดงันัน้ อุปกรณ์ที่ผลิต
เอกสารก็ยงัจ าเป็นส าหรบังานประชาสมัพนัธ์ ยิ่งมีอปุกรณท์ีท่นัสมยัมนัลดตน้ทนุได”้ 

(หวัหนา้ คนที่ 2, สมัภาษณ ์18 มีนาคม 2563) 
 

1.4 เทคนิควิธีการ 
 

  “หนว่ยงานมีความพยายามทีจ่ะใชเ้ทคนคิทีห่ลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการสรา้งความแตกต่าง 
ใชส้ือ่เทคโนโลยเีขา้มา การน าเสนอจุดแข็ง ขอ้มูลเชิงบวก เช่น ระบบการท างานทีใ่หบ้รกิารไดอ้ย่างรวดเรว็ ทีท่  า
ใหป้ระชาชนเหน็ว่า มีความแตกต่าง เพราะภาพของหนว่ยงานภาครฐัตอ้งสามารถสรา้งความเขา้ใจอนัดแีก่ผูค้น
ได”้ 

(หวัหนา้ คนที่ 1, สมัภาษณ ์18 มีนาคม 2563) 

 
  “การประชาสมัพนัธ์เชิงรุก ไม่ใช่ว่าเกิดความไม่เขา้ใจของประชาชนเกี่ยวกบัข่าวสารของ
หนว่ยงานแลว้ค่อยมีการสือ่สารประชาสมัพนัธ์ ไม่รอใหเ้กิดความเขา้ใจผดิเสยีก่อน เร่งสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบั
ขอ้มูลหนว่ยงาน การบรกิาร ขัน้ตอนการบรกิาร ข่าวสารกิจกรรม ใหถ้งึประชาชนก่อน จึงเป็นเทคนคิการท างาน
ทีย่ดึมาโดยตลอด” 

(เจา้หนา้ที่ คนที่ 6, สมัภาษณ ์16 มีนาคม 2563) 
 
  “หนว่ยงานของรฐัไม่ใช่ว่าจะท างานแบบเดมิ มีการปรบัปรุงอยู่เสมอ โดยเฉพาะหนว่ยงานเรา
ทีผู่เ้ขา้มาติดต่อสอบถามมีจ านวนเยอะ เนือ่งจากสถานการณ์ปัจจุบนัโรค COVID ท าใหผู้ม้าใชบ้ริการฝ่าย
ประชาสมัพนัธ์จนเจา้หนา้ทีข่องเราแทบจะไม่ไดท้ างานอืน่ รบัสายโทรศพัทก์นัทัง้วนั แต่ยงัดทีีก่ารตอบค าถามไม่
จ าเป็นต้องบอกทุกรายละเอียด จะให้ผูร้ ับบริการไปอ่านช่องทางออนไลน์ก่อน หรือท างานผ่าน app 
ประชาสมัพนัธ์ก็ช่วยได ้ถา้หากไม่ไดท้ าไวแ้ต่แรก นา่จะวุ่นกว่าเดมิ การท างานประชาสมัพนัธ์จึงตอ้งปรบัเปลีย่น
ตลอดเวลาอยู่นิ่งไม่ได ้วธีิการท างานไม่เหมือนเดมิแนน่อน” 

(หวัหนา้ คนที่ 3, สมัภาษณ ์18 มีนาคม 2563) 
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1.5 ส่ือประชาสัมพันธ ์
 

  “สื่อประชาสมัพนัธ์ที่ดีช่วยใหก้ารด าเนินงานประชาสมัพนัธ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
แนน่อน มีทัง้สือ่สิ่งพมิพ ์สือ่บคุคล สือ่วิดีโอ สือ่ออนไลน ์มีการปรบัปรุงมาเรือ่ย ๆ สือ่อะไรดีทีเ่หมาะสมในการ
สือ่สารใหเ้ขา้ใจง่าย ชดัเจน ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ก็จะด าเนนิโครงการ สือ่ทีท่นัสมยัก็อาจจะตอ้งจา้ง outsource 
ท า ถา้เรามาท าเองตอ้งเรยีนรูบ้างเรือ่งอาจชา้ไป ก็ตอ้งอาศยัผูท้ีเ่ชีย่วชาญโดยตรง” 

(เจา้หนา้ที่ คนที่ 6, สมัภาษณ ์16 มีนาคม 2563) 

 
  “ประชาชนเขา้ใจง่ายขึ้น บคุลากรของก็ท างานไม่เกิดปัญหา มีประสิทธิภาพในการท างาน 
สามารถลดขัน้ตอนการท างานได ้เหน็ไดช้ดัจากสือ่ประชาสมัพนัธ์ทีใ่หผู้ร้บับรกิารเตรยีมตวัมาล่วงหนา้ก่อน” 

เจา้หนา้ที่ คนที่ 3, สมัภาษณ ์16 มีนาคม 2563) 

 
  “สือ่ที่รวดเร็ว เขา้ถึงประชาชนได ้ประชาชนก็สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้
แบบอพัเดท ข่าวสารทีต่อ้งการใหก้ลุ่มเป้าหมายรบัทราบขอ้มูลเบือ้งตน้ก็ใชส้ือ่ออนไลน ์แต่บางข่าวสารที่เป็น
กรณเีฉพาะทีต่อ้งท าความเขา้ใจอาจยงัตอ้งสือ่จากบคุคล เช่น การโทรศพัทต์อบกลบั การส่งจดหมายเพือ่ชีแ้จง 
ส าหรบัเอกสารส าคญัทางราชการดว้ย” 

(เจา้หนา้ที่ คนที่ 4, สมัภาษณ ์16 มีนาคม 2563) 
 

1.6 เนือ้หาสาระของสาร 
 

  “เนือ้หาทีจ่ะสือ่สารไปยงับคุคลภายในหรือภายนอก ไม่ใช่ว่าคิดจะเขียน จะโพสในเว็บหรือ
อะไร สือ่ขอ้ความอะไรก็ได ้ตอ้งผา่นการวเิคราะหค์วามจ าเป็นทัง้สิน้ บางขอ้มูลก็ใหเ้ท่าทีจ่ าเป็น ใหอ่้านมากไปก็
ไม่เขา้ใจ ยิ่งเดีย๋วนีม้ี infographic เขา้มา ก็ตอ้งมาดูดว้ยภาพที่น  าเสนอมนัสือ่สาระส าคญัที่ตอ้งการสือ่ไหม
ดว้ย” 

(เจา้หนา้ที่ คนที่ 6, สมัภาษณ ์16 มีนาคม 2563) 

 
  “การเผยแพร่ข่าวสาร ก็ตอ้งมีไม่ใช่บอกขอ้มูลหน่วยงานหรือบทบาทหนา้ทีเ่ท่านัน้ ข่าวสาร
หรอืขอ้ความทีจ่ะสือ่สารก็ตอ้งเกีย่วขอ้งกบัการสรา้งภาพลกัษณแ์ละชือ่เสยีงของหนว่ยงานดว้ย บางขอ้ความสัน้ 
เขา้ใจง่าย บางเนือ้หาทีจ่ะสือ่ก็ตอ้งพิจารณาพืน้ทีข่องการสือ่สารดว้ย ง่าย ๆ เลย การถามตอบทางช่องทาง
ออนไลน ์ถา้ไม่สรุปสาระส าคญัใหด้ ีหรอืตอบมากกว่าสิ่งทีถ่ามก็อาจจะเขา้ใจคลาดเคลือ่นในเรือ่งอืน่ ๆ ได”้ 

(เจา้หนา้ที่ คนที่ 5, สมัภาษณ ์16 มีนาคม 2563) 
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  “การอัพเดทขอ้มูลข่าวสารที่ไม่ทนัสมัยถา้อยู่ในระบบออนไลน์ก็ควรลบทิ้งออกไป ไม่ใช่
หนว่ยงานเปลีย่นการท างานก็ยงัเขียนขอ้ความเก่าอยู่ ออนไลนจ์ะตอ้งอพัเดทใหเ้ป็นปัจจุบนัทนัเหตกุารณ์เสมอ 
กิจกรรมก็ถือว่าเป็นเนือ้หาของสารที่จะสือ่ประชาสมัพนัธ์ ช่วยใหผู้อ้ืน่เห็นความเคลื่อนไหวในการท างานของ
หน่วยงาน นอกจากนีเ้นือ้หาสาระของสารที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ก็จะท าให้การ
ประชาสมัพนัธ์ไม่ยุ่งยาก” 

(เจา้หนา้ที่ คนที่ 5, สมัภาษณ ์16 มีนาคม 2563) 
 

1.7 ช่องทางการส่ือสาร 
 

  “หน่วยงานมีช่องทางการสื่อสารหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเว็บไซต์ แอพลิเคชั่นที่สรา้งขึ้น 
เอกสาร การโฆษณาตามเวบ็ไซตน์อกเหนอืจากหนว่ยงาน การใชส้ือ่ social media ก็ช่องทางพวกนีส้  าหรบักลุ่ม
คนทีท่นัเทคโนโลยี แต่บางกลุ่มก็ยงัไม่ยอมรบัช่องทางทีเ่ปลีย่นแปลงไป ยงัคงเนน้การโทรศพัท์เขา้มาสอบถาม
หรอืเขา้มาสอบถามดว้ยตนเอง ซ่ึงกลุ่มนีห้นว่ยงานก็มีช่องทางการสือ่สารอืน่ ๆ เช่น เจา้หนา้ที”่ 

(เจา้หนา้ที่ คนที่ 1, สมัภาษณ ์16 มีนาคม 2563) 

 
  “ช่องทางการประชาสมัพนัธ์มีการพฒันาใหเ้หมาะสมกบัพฤติกรรมของคนไทย ช่องทาง
อนิเตอรเ์นต็มีมากขึน้ ก่อนทีจ่ะเลือกช่องทางใด ก็จะวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายทีจ่ะใชข้อ้มูลข่าวสารใหด้ีเสยีก่อน 
แลว้จะช่วยสง่เสรมิการด าเนนิงานประชาสมัพนัธ์ หากท าไดด้ ีเขาก็พอใจ” 

(เจา้หนา้ที่ คนที่ 6, สมัภาษณ ์16 มีนาคม 2563) 

 
  “เวลาที่ท างานดา้นประชาสมัพนัธ์ไม่ใช่ว่าทุกโครงการจะส าเร็จแบบเต็มรอ้ยหรือเกินรอ้ย 
บางโครงการก็ท าเสร็จได้ผลนะ แต่อาจไม่สุด ซ่ึงตรงไม่สุดนี่แหละเป็นการเรียนรู ้อย่างมากของหน่วย
ประชาสมัพนัธ์ หวัหนา้ระดบัต่าง ๆ ก็จะใหว้ิเคราะห์ว่า เป็นเพราะอะไร ปัจจยัส าคญัเลยช่องทางทีเ่ราใช ้ตอน
ออกแบบโครงการออกแบบช่องทางว่าจะเนน้ออนไลน ์เพราะมีขอ้มูลว่า คนยคุปัจจุบนัใชอ้อนไลนเ์ยอะ ก็เลย
ประชาสมัพนัธ์โดยมีแอพพลเิคชั่น เริ่มแรกเดมิทตีัง้ใจจะใหใ้ชก้บัประชาชน แต่ตอนนีพ้อใชจ้ริงช่องทางนีเ้หมาะ
แค่บางกลุ่ม จึงตอ้งมีออฟไลนบ์า้งปรากฏว่า เขา้ถงึคนจ านวนมากไดด้กีว่า ก็ยงัคงตอ้งท าทัง้สองแบบหรอืหลาย
ช่องทาง” 

(เจา้หนา้ที่ คนที่ 5, สมัภาษณ ์16 มีนาคม 2563) 
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2. กิจกรรม 
ผลการสมัภาษณพ์บวา่ กิจกรรมการด าเนินงานประชาสมัพนัธ ์หรือกระบวนการ

ประชาสมัพนัธข์องหน่วยงานภาครฐัแห่งหนึ่งมีการด าเนินงานเป็นวงจร ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน 
ไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1 การระบุปัญหา ขัน้ท่ี 2 การวางแผนและการออกแบบโปรแกรม ขัน้ท่ี 3 การ
ด าเนินการและการส่ือสาร และขัน้ท่ี 4 การประเมินโปรแกรม โดยมีรายละเอียดแตล่ะขัน้ตอนดงันี ้

2.1 การระบุปัญหา 
 
  “ก่อนการวางแผนโครงการใหม่ ๆ ในแต่ละปี หรอืแผนงานในทกุ 3 ปี หน่วยงานจะวิเคราะห์
ปัญหาการท างานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มีความล่าชา้ หรือผิดพลาดบ่อย ว่าเกิดจากการประชาสมัพนัธ์
หรือไม่ ถา้เกิดจากการประชาสมัพนัธ์ก็ตอ้งมาวิเคราะห์ว่าเป็นเพราะอะไร ขอ้ความไม่ดี ช่องทางไม่เหมาะสม 
หรอืว่าอะไรก็แลว้แต่ ทมีงานจะรวบรวมมาใชใ้นการแผนงานของหนว่ยงานประชาสมัพนัธ์” 

(หวัหนา้ คนที่ 1, สมัภาษณ ์18 มีนาคม 2563) 

 
  “ปีทีผ่า่นมา เราพบว่า บางช่องทาง อาจไม่ลงรายละเอียดหรือระบชุ่องทางนะ ขอเล่ารวม ๆ 
ถา้เราเหน็ว่าปีทีผ่า่นมาช่องทางการสือ่สาร ประชาสมัพนัธ์ไปแลว้กลุ่มเป้าหมายทีห่น่วยงานอยากได ้ส่วนใหญ่
จะเนน้ประชาชนในวงกวา้ง พอใชง้านกนัจรงิ ๆ แลว้ คนใชเ้ป็นกลุ่มเดยีวเท่านัน้ เพราะเกี่ยวขอ้งกบัเขาโดยตรง 
กลุ่มอืน่ไม่ไดม้าใชช่้องทางนี ้ไม่ใช่ว่าจะยกเลิกช่องทางนัน้เลยทนัที ถา้ปรบัไดก้็ท าโครงการต่อเนือ่ง แต่ถา้ปรบั
ไม่ไดก้็ใชช่้องทางอืน่ เพราะช่องทางทีท่  าโครงการต่อไปมนัใชง้บประมาณ เราไม่อยากสูญเสยีงบประมาณไป
แลว้ไม่ไดอ้ะไรเลย จึงตอ้งมองปัญหาใหด้ ีเขา้ใจคนใชด้ว้ย มนัสะดวกไหมล่ะ” 

(หวัหนา้ คนที่ 2, สมัภาษณ ์18 มีนาคม 2563) 

 
  “ในแต่ละปีงบประมาณหรอืในช่วงระหว่างด าเนนิโครงการของหน่วยประชาสมัพนัธ์ หวัหนา้
จะมอบหมายใหผู้ร้บัผดิชอบโครงการแต่ละคน รายงานหน่อยว่า เป็นไปตามเป้าหมายไหม แลว้รวบรวมเพือ่ให้
หวัหนา้ตดัสินใจ บางที ตวัเราเองตอ้งเขียนปัญหาขึ้นไปว่า ปัญหานีจ้ะไม่เกิดถา้ปีหนา้ท าอะไรเปลี่ยนแปลง
อะไร” 

(เจา้หนา้ที่ คนที่ 2, สมัภาษณ ์16 มีนาคม 2563) 
 

2.2 การวางแผนและการออกแบบโปรแกรม 
 
  “ในสว่นนโยบายการประชาสมัพนัธ์ในภาพรวมนัน้ จะมีนโยบายหลกัทีต่อ้งท าใหส้ าเร็จหรือ
ตอ้งยึดหลกัการนีค้ือ การสรา้งความเขา้ใจใหแ้ก่ประชาชนอย่างทั่วถึงดว้ยนะ และก็ตอ้งสรา้งภาพลกัษณ์เชิง
บวกต่อหน่วยงานใหป้ระชาชนเขาเห็นว่า หน่วยงานรฐัมีความเคลื่อนไหวท างานอะไร ในแต่ละปีแผนงาน
ภาพรวมก็ตอ้งพฒันาการประชาสมัพนัธ์ในวงกวา้งใหส้ือ่สารกบัประชาชนไดม้ากที่สดุ ส่วนรายละเอียดของ
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โครงการนัน้ก็จะมอบหมายคณะกรรมการท างานใหไ้ปออกแบบ ซ่ึงการออกแบบตอ้งรวมพลงัใชส้มองเยอะ ที่
ปรกึษาตอ้งมีส าหรบัการประชาสมัพนัธ์เรือ่งทีเ่ร่งด่วนและส าคญัในระดบัประเทศ” 

(หวัหนา้ คนที่ 3, สมัภาษณ ์18 มีนาคม 2563) 
 

 
  “การออกแบบโครงการเราจะท าบนพืน้ฐานปัญหาทีผ่า่นมา อะไรทีย่งัไม่ส าเรจ็ ก็ปรบักลยทุธ์
ใหม่ บางครัง้สิ่งใหม่ก็ตอ้งทดลองใชบ้า้ง เพราะความตอ้งการขอ้มูลข่าวสารของคนไทยเปลี่ยนแปลง และ
แตกต่างกนัตามกลุ่มเป้าหมายดว้ยนะ” 
       (เจา้หนา้ที่ คนที่ 3, สมัภาษณ ์16 มีนาคม 
2563) 

 
  “แน่นอนว่า การวางแผนการประชาสมัพนัธ์ตอ้งท าแผนระยะยาว แผนรายปี แต่ละปีจะมี
โครงการปีเดยีวเสรจ็ หรอืมากกว่านัน้ ก็ขึน้อยู่กบัความยากง่ายของปัญหาในการประชาสมัพนัธ์ทีเ่ราตอ้งแกไ้ข 
และตอ้งเร่งสรา้งความเขา้ใจกบัประชาชนก่อนทีจ่ะเกิดปัญหาเดมิหรอืใหม่ซ ้า ๆ อกี” 

(เจา้หนา้ที่ คนที่ 6, สมัภาษณ ์16 มีนาคม 2563) 

 
2.3 การด าเนินการและการส่ือสาร 

 
  “การด าเนนิการท าตามแผนทีว่างไว ้ข่าวสารทีต่อ้งเร่งด่วนในการประชาสมัพนัธ์ก็ตอ้งก ากบั
และติดตามอย่างเร่งด่วน บางทีตอ้งเสร็จก่อนระยะเวลาที่ก าหนด ส าหรบับางโครงการทีเ่ป็นโครงการส่งเสริม
และพฒันาอนันีต้อ้งอาศยัการทดลองใช ้ก็ยงัพอมีเวลาหน่อย เทคโนโลยีทีล่  ้าสมยัตอ้งใหน้กัเขียนโปรแกรมจา้ง
มาด าเนินการภายนอก บางทีก็ตอ้งรอ เพราะอาจไม่ไดต้ามที่ออกแบบ แต่ทุกโครงการจะมีการติดตามการ
ท างานจากงบประมาณและทมีท างาน หรอืหวัหนา้อยู่แลว้” 

(เจา้หนา้ที่ คนที่ 2, สมัภาษณ ์16 มีนาคม 2563) 

 
  “เจา้หนา้ที่ประชาสมัพนัธ์จะด าเนนิการประชาสมัพนัธ์เป็นสองส่วนคือ การเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารทีเ่ป็นงานประจ าปกตอิยู่แลว้ รบัโทรศพัท์ถามตอบ บอกขอ้มูลโดยตรงกบับคุคลทีม่าติดต่อ และการท า
กิจกรรมการประชาสมัพนัธ์ทีแ่ทรกมาเพิ่มเตมิ เพือ่ใหก้ารด าเนนิงานของการประชาสมัพนัธ์ดยีิ่งขึน้ เช่น กิจกรรม
ออก event ออกสือ่โฆษณา กิจกรรมทางสงัคม ข่าวสารการด าเนนิงานของหนว่ยงาน” 

(เจา้หนา้ที่ คนที่ 4, สมัภาษณ ์16 มีนาคม 2563) 
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  “การสือ่สารของหนว่ยงานจะเนน้การสือ่สารเชิงรุกทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย การ
สือ่สารของหนว่ยงานทกุวนันีถ้อืไดว้่ามีการสือ่สารผา่นช่องทางทีห่ลากหลาย ครอบคลมุหลากหลายเนือ้หาสาระ 
แต่การด าเนนิการก็มีทัง้ใชแ้บบเดิม ปรบัเปลีย่น รวมถึงพฒันาใหม่ วิธีการท างานและระยะเวลาการท างานก็
ขึน้กบับรบิทโดยเนน้เป้าหมายของการด าเนนิงานประชาสมัพนัธ์เป็นหลกั” 

(เจา้หนา้ที่ คนที่ 5, สมัภาษณ ์16 มีนาคม 2563) 

 
2.4 การประเมินโปรแกรม 

 
  “การประเมินการด าเนินงานประชาสมัพนัธ์ท าทัง้ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ที่เป็น
ทางการจะมีการประเมินผลของแผนงานประชาสมัพนัธ์โดยเนน้เป้าหมายประชาสมัพนัธ์ของหน่วยงานเป็นหลกั 
ส่วนที่ไม่เป็นทางการจะท าระหว่างการด าเนินงาน เป็นการสอบถามปัญหาการท างานกบัคณะท างาน การ
รายงานผลในทีป่ระชมุ การตดิตามความกา้วหนา้ ขอ้มูล ปัญหา ผลประเมิน ต่าง ๆ จะเป็นขอ้เสนอแนะในการ
วางแผนและออกแบบโครงการหรอืแผนงานระยะยาวต่อไป” 

(หวัหนา้ คนที่ 2, สมัภาษณ ์18 มีนาคม 2563) 
 

  “หลงัจากทีป่ระชาสมัพนัธ์ไประยะหนึ่งแลว้ การท างานทีฝ่่ายประชาสมัพนัธ์ตอ้งท าต่อไปคือ 
ใหผู้ร้บัผดิชอบแต่ละโครงการ แต่ละกิจกรรม ไปดูสวิ่า เนน้เลยนะว่า ประชาชนรบัรูข้อ้มูลข่าวสารอย่างถูกตอ้ง
ไหมและทั่วถงึหรอืไม่ การท างานหนว่ยงานใดทีต่อ้งอาศยัการประชาสมัพนัธ์แลว้ยงัไดค้ณุภาพไม่เตม็ที ่ตวัอย่าง
ง่าย ๆ การติดต่อราชการ หน่วยงานมีบทบาทหนา้ทีห่ลายส่วน มีผูต้ิดต่อเสยีเวลากบัการติดต่อผิดพลาดไหว 
อาจไปตกึผดิ ชัน้ผดิ สิ่งนีก้็จะสะทอ้นกลบัมาทีห่นว่ยประชาสมัพนัธ์ว่า สิ่งทีด่  าเนนิการไปไดป้ระโยชนแ์ค่ไหน ถา้
ไม่น าขอ้มูลเหล่านีม้าพจิารณาอย่างรอบคอบ ปัญหาการสือ่สารภายในและภายนอกก็จะไม่ไดร้บัการแกไ้ข” 

(หวัหนา้ คนที่ 3, สมัภาษณ ์18 มีนาคม 2563) 

 
  “เมื่อเวลาใชส้ือ่ประชาสมัพนัธ์ไป อย่างเช่น แอพพลิเคชั่นใหค้วามรู ้เราคาดหวงัว่าแอพนีม้ี
ความทนัสมยัตอบโจทยข์องประชาชน จะมีคนโหลดแอพไปใช ้ปรากฏว่า อา้วท าไมคนใชน้อ้ยล่ะ เราก็ลองถาม 
ๆ ดู เวลาคนมาใชบ้ริการหน่วยงานเขาบอกไม่รูว้่ามี บางทีปัญหาไม่ไดอ้ยู่ทีส่ือ่ประชาสมัพนัธ์แลว้ไง อยู่ทีก่าร
น าไปใชด้ว้ย ตรงนีก้็ตอ้งเอามาปรบัการสือ่สารว่า เรามีสือ่อะไรดว้ย ทีส่  าคญัใชย้งัไง แลว้คนในหน่วยงานเรารู ้
กนัทกุคนไหม ถา้สว่นงานไหนมีคนไม่รู ้ก็ตอ้งมาสือ่สารทีค่นในรูด้ว้ยก่อน เราก็จะแยกเรือ่งทีถ่า้แกไ้ขไดก้็ท าทนัท ี
สว่นเรือ่งทีต่อ้งอาศยัความร่วมมือจะรบีรายงานหวัหนา้ จะเขา้พบ เขียนรายงาน รายงานในทีป่ระชุม ก็แลว้แต่
สถานการณ”์ 

(เจา้หนา้ที่ คนที่ 1, สมัภาษณ ์16 มีนาคม 2563) 
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3. ผลผลิต 
ผลการสมัภาษณพ์บวา่ ผลผลิตของกระบวนการประชาสมัพนัธ ์ไดแ้ก่ หน่วยงาน

มีส่ือประชาสมัพนัธ ์ผูร้บับรกิารไดร้บัขอ้มลูขา่วสารจากการประชาสมัพนัธ ์ผูร้บับริการเกิดการรบัรู ้
ขอ้มลูขา่วสาร และผูร้บับรกิารมีความสนใจขอ้มลูข่าวสาร ผูร้บับริการเขา้ใจกระบวนการใหบ้ริการ
หนว่ยงาน โดยมีรายละเอียดแตล่ะประเดน็ดงันี ้

3.1 หน่วยงานมีส่ือประชาสัมพันธ ์
 
  “สิ่งทีเ่กิดขึน้อนัดบัแรกของการประชาสมัพนัธ์คอื หนว่ยงานมีสือ่ประชาสมัพนัธ์ส าหรบัใชใ้น
การประชาสมัพนัธ์ในช่องทางต่าง ๆ” 

(เจา้หนา้ที่ 1, สมัภาษณ ์16 มีนาคม 2563) 

 
  “หนา้ที่ของหลกัของหน่วยประชาสมัพนัธ์เบือ้งตน้ ตอ้งมีการพฒันาหรือด าเนินโครงการ
เกีย่วกบัสือ่การประชาสมัพนัธ์ ใหห้นว่ยงานมีสือ่ทีเ่หมาะสมกบักลุ่มประชาชน สือ่มีความหลากหลายช่องทางที่
ประชาชนสามารถไดร้บัข่าวสารและเป็นตวักลางในการสง่ขอ้ความ ขอ้มูลต่าง ๆ ไปยงัประชาชน” 

(เจา้หนา้ที่ 2, สมัภาษณ ์16 มีนาคม 2563) 

 
  “เริ่มแรกทีม่ีแผนการประชาสมัพนัธ์เรามีเป้าหมายของการผลิตสือ่ประชาสมัพนัธ์ ในระยะ
ต่อมาจะเป็นการพฒันา ปรบัปรุง สือ่ประชาสมัพนัธ์ ตลอดจนขยายผลการใชส้ื่อประชาสมัพนัธ์ในวงกวา้ง 
นอกจากนีแ้ลว้อาจผลติสือ่ใหม่ อาจเป็นนวตักรรมทีส่ามารถแกปั้ญหาของหนว่ยงานได”้ 

(เจา้หนา้ที่ 3, สมัภาษณ ์16 มีนาคม 2563) 
 

3.2 ผู้รับบริการได้รับข้อมูลข่าวสารจากการประชาสัมพันธ ์
 
  “เดีย๋วนีม้ีอะไรก็คน้ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน สามารถเขา้ทางมือถือได ้ท าใหไ้ดเ้ห็นขอ้มูล
ข่าวสารเกี่ยวกบังานต่าง ๆ การขอเขา้ใชบ้ริการของประชาชน มีสมคัรสมาชิกในเว็บไซต์เพือ่ด าเนนิการต่าง ๆ 
ก่อนล่วงหนา้ นอกจากนีย้งัมีความรูอ้ืน่ ๆ บางทีอยากเขา้มาในเว็บไซต์ก็สามารถอ่านความรูด้ี ๆ ส าหรบัการ
ด าเนนิชีวติ ภาพทีเ่ป็น infographic ท าใหไ้ดอ้ะไรเยอะกว่าทีเ่คยเป็น” 

(ผูร้บับรกิาร คนที่ 1, สมัภาษณ ์17 มีนาคม 2563) 

 
  “เขา้มาติดต่อขอใชบ้ริการกบัหน่วยงานกบัเจา้หนา้ที่เลย ก็ถามรายละเอียดว่า ท าอย่างไร
บา้ง ก็ไดค้วามตอบว่าตอ้งด าเนนิการอะไร ตรงไหน ขึน้ไปตกึไหน และไดเ้อกสารมาเป็นอกีช่องทางติดต่อ ถึงได้
รูว้่า สามารถขอใชบ้รกิารทางเนต็ได”้ 

(ผูร้บับรกิาร คนที่ 2, สมัภาษณ ์17 มีนาคม 2563) 
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  “โหลดแอพมาใช ้มีเรื่องอะไรก็เปิดแอพ แต่ก่อนมาใชบ้ริการติดต่อหน่วยงานก็จะไม่ทราบ
ขอ้มูล เดนิมาถามเจา้หนา้ทีเ่อา ตอนนีไ้ม่ตอ้งถาม ถามแอพได”้ 

(ผูร้บับรกิาร คนที่ 3, สมัภาษณ ์17 มีนาคม 2563) 

 
3.3 ผู้รับบริการเกิดการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

 
  “เห็นภาพการท างานของหน่วยงานมากขึ้น เขา้ใจว่าตอ้งไปติดต่อตรงไหน ท าอย่างไรให้
ถูกตอ้ง แลว้ศึกษาขอ้มูลไดส้ะดวกหลายช่องทาง ก็เคยโทรศพัท์มาถามเจ้าหนา้ที่บางทีก็เพราะอาจจะเป็น
ช่วงแรก ๆ มนัเป็นเรือ่งทีย่งัไม่เขา้ใจ พอเดีย๋วนีอ่้านทางเว็บไซต์นะ แถมผมชอบวิดีโอเปิดผ่านยูทูปก็มี มีคนมา
เล่าเรือ่งราวไดค้วามรูเ้รือ่งอืน่อกี” 

(ผูร้บับรกิาร คนที่ 4, สมัภาษณ ์17 มีนาคม 2563) 

 
  “เวลาเรือ่งใหม่ ๆ เขา้มาผมเหน็ข่าวทางทวี ีเรือ่งนัน้เป็นประเด็นฮอต โทรเขา้มาสายก็ไม่ว่าง 
โทรตดิไดค้ยุกบัเจา้หนา้ทีก่็ไดค้ าตอบทนัท ีแต่ตอนนีไ้ม่ค่อยโทรแลว้ เพราะใชแ้อพอะไรนะมีโหลดในมือถือ ไม่ใช่
แค่เรือ่งการขอใชบ้รกิาร ยงัมีข่าวความรูท้ีน่า่สนใจ มนัท าใหเ้ราผา่นตา แลว้ก็เอออ่านไดไ้ว” 

(ผูร้บับรกิาร คนที่ 5, สมัภาษณ ์17 มีนาคม 2563) 
 

 
  “ข่าวความเคลือ่นไหวต่าง ๆ ไดเ้ห็นว่าหน่วยงานท าอะไร เพราะเปิดกวา้งใหรู้ก้นัไดท้ั่ว เอา
ตรง ๆ เด๋วนีแ้อดเฟสบคุอนัเดยีวมนัก็มีใหโ้หลดแอพ ดูภาพ ไปทวติเตอร์ อินทราแกรม ตอนนีจึ้งกลายแฟนคลบั
ไม่ตกเทรนแลว้ เหน็มาสคอทก็รูล่้ะว่าหนว่ยงานนี”้     

     (ผูร้บับรกิาร คนที่ 6, สมัภาษณ ์17 มีนาคม 2563) 

 
3.4 ผู้รับบริการมีความสนใจข้อมูลข่าวสาร 

 
  “ขอ้มูลมนัทนัข่าวสารตอนนี ้อย่างตอนนีโ้รค COVID ก็อ่านอพัเดทไดท้ี่แอพที่โหลดมา 
สามารถแจง้เตอืนข่าวทีเ่ราสนใจ ท างานดา้นนีก้็ชอบอยู่แลว้ ยิ่งมีของเล่นใหม่ ๆ ท าใหส้นใจเขา้ถงึความรูไ้ดง้่าย 
สะดวก” 

(ผูร้บับรกิาร คนที่ 7, สมัภาษณ ์17 มีนาคม 2563) 

 
  “การประชาสมัพนัธ์ของหน่วยงานมีความน่าสนใจดี มนัดูง่ายเยอะเลย หนา้ตาเว็บไซต์ มี
เทคโนโลยทีนัสมยั ยคุของออนไลน ์พอเหน็ข่าวมีโครงการทีส่นใจก็เขา้ไปอ่าน บางโครงการยงัร่วมท ากิจกรรมกบั
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ทางหน่วยงานนีเ้ลย ตวัการ์ตูนก็ดึงความสนใจไดน้ะ โตแลว้ก็ยงัชอบ มนัน่ารกัดี ท าใหค้วามรูไ้ม่ตอ้งมาอ่าน
ตวัอกัษรเยอะลายตา มองทเีดยีว เออนะเราตอ้งท าแบบนี ้ช่วงนีเ้ขามีรณรงคก์ารลา้งมอื ก็เหน็วดิโีอเหน็ภาพทาง
นีด้ว้ย” 

(ผูร้บับรกิาร คนที่ 8, สมัภาษณ ์17 มีนาคม 2563) 

 
  “หน่วยงานบริการมีหลากหลายช่องทางใหต้ิดต่อ บางเวลาสะดวกตอนไหน ช่องทางไหนก็
เลอืกเอาตามความชอบเลย ส่วนตวัชอบเล่นอินสตราแกรมอยู่แลว้ ก็จะกด follow แลว้ความรูก้็มาใหอ่้านผ่าน
ตา สว่นใหญ่สะดดุตาอนัไหนก็คลกิเขา้เวบ็ไซตไ์ดอ้กี มีเยอะขอ้มูลวจิยัใหม่ ๆ ก็มี” 

(ผูร้บับรกิาร คนที่ 9, สมัภาษณ ์17 มีนาคม 2563) 

 
3.5 ผู้รับบริการเข้าใจกระบวนการให้บริการของหน่วยงาน 

 
  “ติดต่อเรื่องอะไร ตอ้งเตรียมเอกสารอะไร ส่งอะไรช่องทางไหน ไดก้ี่วนั มีขอ้มูลใหเ้ขา้ใจ
ครบถว้น แลว้ท าไดด้ว้ยตนเองเลย วางแผนว่าจะเขา้มายื่นเอกสารช่วงไหน เห็นบางคนเขามาตอ้งมาถาม
เจา้หนา้ทีก่่อนรอถามอกี เรามาถงึก็กดควิ ยืน่เอกสารก็ใชไ้ด”้ 

(ผูร้บับรกิาร คนที่ 1, สมัภาษณ ์17 มีนาคม 2563) 

 
  “หากไม่รูข้อ้มูลก็เขา้ google แลว้ก็เจอเวบ็ ตอนนีจ้ าเว็บได ้ก็ถา้จะติดต่อเรือ่งใหม่ ๆ ก็อ่าน
ซะ ยืน่เอกสารออนไลนไ์ดเ้ลย” 

(ผูร้บับรกิาร คนที่ 2, สมัภาษณ ์17 มีนาคม 2563) 

 
  “ส าหรบัเรือ่งทีส่งสยัเพิ่มเตมิ ก็จะเดนิเขา้ไปถามเจา้หนา้ที ่เขาก็บอกใหไ้ปตรงนัน้ตรงนี ้แลว้
แกปั้ญหาเคสทีไ่ม่ค่อยเหมือนชาวบา้น แต่ถา้เคสปกตกิ็อ่านเวบ็ไซตบ์า้ง อ่านคู่มือทีเ่ขาแชรบ์า้งในเว็บ บางทีเรา
เห็นว่าหน่วยงานเขามีการสรุปความรูเ้รือ่งการใชส้ือ่เทคโนโลยี เราก็เขา้ไปอ่าน ความรูท้นัสมยัดี แลว้เอามา
ประยกุตใ์ชก้บัธุรกิจเราบา้ง” 

(ผูร้บับรกิาร คนที่ 3, สมัภาษณ ์17 มีนาคม 2563) 

 
4. ผลลัพธ ์

ผลการสัมภาษณ์พบว่า ผลลัพธ์ของกระบวนการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ 
ผูร้บับริการมีการเปล่ียนแปลงทศันคติจากข่าวสารขอ้มูล ผูร้บับริการมีความพึงพอใจในการรบั
ขอ้มลูขา่วสาร โดยมีรายละเอียดแตล่ะประเดน็ดงันี ้
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4.1 ผู้รับบริการมีการเปล่ียนแปลงทัศนคตจิากข่าวสารข้อมูล 

 
  “ถามว่าเปลี่ยนไหม มันท าใหเ้ราเปลี่ยนเลยกว่าความคิดที่เคยมีต่อการมาใช้บริการว่า 
หนว่ยงานรฐันา่จะตอ้งรอนาน มองขา้มตรงนัน้ไปเลย มีทัง้เทคโนโลยีออนไลนแ์ละแผ่นพบัเอาไปอ่านได ้การรบั
ข่าวสารก็เปลีย่นจากเดมิทีม่าตดิต่อหนา้งานเลย ตอนนีเ้ราก็อ่านก่อน มีขัน้ตอนชดัจะไดไ้ม่ตอ้งไปถามก่อน แลว้
กลบับา้นมาหาเอกสารแลว้ค่อยมาอีกรอบ อนันีก้็อ่านก่อนเตรียมเอกสารใหพ้รอ้มค่อยมา มายื่นเอกสารก็ใช้
เวลาวนัเดยีวได ้ไม่งัน้ตอ้งมาถามแลว้ ถามอกี ยืน่เอกสารครบบา้งไม่ครบบา้ง” 

(ผูร้บับรกิาร คนที่ 4, สมัภาษณ ์17 มีนาคม 2563) 

 
  “รูส้กึว่าเขา้ถงึง่าย แต่ก่อนไม่เคยมาใชบ้ริการ ไม่รูว้่าตอ้งไปติดต่อตรงไหนอย่างไร เดีย๋วนีม้ี
ตวัช่วยเยอะ โทรไม่ตดิหรอ ก็สง่ขอ้ความทางเฟสทิง้ไว ้ก็ไดค้ าตอบเหมือนกนั” 

(ผูร้บับรกิาร คนที่ 5, สมัภาษณ ์17 มีนาคม 2563) 

 
 
  “แต่เดมิสมยัทีย่งัไม่มีเทคโนโลยีนะ ก็ยอมรบัว่า ตอนนีรู้ส้กึไม่ตอ้งกงัวลกบัเรือ่งเอกสารทีจ่ะ
มายืน่ ชอบทีห่นว่ยงานเขาพฒันาการบริการแบบทนัยคุนะ หน่วยงานราชการทีเ่คยติดต่อจะมีระเบียบขัน้ตอน
หลายขัน้ แต่ขัน้ตอนนีท้  าทีเ่ดยีวก็จบทีก่ารใชบ้รกิารตรงนีไ้ด”้ 

(ผูร้บับรกิาร คนที่ 6, สมัภาษณ ์17 มีนาคม 2563) 

 
4.2 ผู้รับบริการมีความพงึพอใจในการรับข้อมูลข่าวสาร 

 
  “พอใจมาก โดยเฉพาะเรือ่งเอาเทคโนโลยมีาใชก้บัหนว่ยงานภาครฐั แต่ถา้ไม่มีถามว่า พอใจ
ไหมก็พอใจแต่มีแลว้พอใจมากกว่า” 

(ผูร้บับรกิาร คนที่ 7, สมัภาษณ ์17 มีนาคม 2563) 

 
  “เต็ม 5 คะแนน ให ้5 มาครัง้แรกก็ปกติคน้ขอ้มูลจาก google อยู่แลว้ ไม่ตอ้งไปถามใคร 
คลกิเขา้ไปดูไดเ้ลย จะสมคัรสมาชิก อะไรก็ท าได ้ยิ่งไดโ้หลดแอพมา ไม่ลบแอพออกยงัใชอ้ยู่ ว่าง ๆ เปิดแอพ ดู
ว่ามีอะไรใหอ่้าน ก็ไม่ซ ้าซาก ตอนนีเ้รือ่ง COVID ก็มา” 

(ผูร้บับรกิาร คนที่ 8, สมัภาษณ ์17 มีนาคม 2563) 
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  “ถา้เทียบกบัการบริการหน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่คยใช ้นบัว่าใหค้วามพงึพอใจในระดบัตน้ ๆ เลย
ทเีดยีว” 

(ผูร้บับรกิาร คนที่ 9, สมัภาษณ ์17 มีนาคม 2563) 

 
5. ผลกระทบ 

ผลการสมัภาษณพ์บวา่ ผลกระทบของกระบวนการประชาสมัพนัธ ์ไดแ้ก่ องคก์ร
มีภาพลักษณ์ท่ีดี องค์กรมีการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ท่ีมีปร ะสิทธิภาพ โดยมี
รายละเอียดแตล่ะประเดน็ดงันี ้

5.1 องคก์รมีภาพลักษณท์ีด่ ี
 
  “ภาพทีม่องหน่วยงานนีม้ีความทนัสมยัมากขึน้ มีเทคโนโลยีทีม่าช่วยการใหบ้ริการดา้นการ
สือ่สารถึงรวดเร็ว รูส้ึกว่าเป็นหน่วยงานทีพ่ฒันาตลอด เปิดเว็บไซต์มาก็รูว้่ามีอะไรต่างจากแต่ล่ะครัง้ใหเ้ราได้
เลอืกดู อ่าน มองความตอ้งการของประชาชนแลว้มาสือ่สารได ้อย่างช่วงนี ้COVID หรือสิ่งทีต่อ้งตระหนกัเรือ่ง
อืน่ ๆ บางครัง้มาอ่านเจอก็มีทีเ่ราเขา้ใจผดิมานาน มารูว้่าจรงิมนัคอือะไรก็ไดจ้ากทีน่ี”่ 

(ผูร้บับรกิาร คนที่ 1, สมัภาษณ ์16 มีนาคม 2563) 

 
  “นอกจากไดรู้ว้่าติดต่อเรือ่งทีเ่ราตอ้งการไปติดต่อทีไ่หน แลว้ยงัเห็นว่าหน่วยงานมีโครงการ
อะไรดี ๆ ท าเพื่อสงัคมอีกบา้ง โครงการน่าสนใจและติดตามก็มีเฟสบุคใหต้ิดตามไดอ้ีก จึงเชื่อมั่นในการ
ใหบ้รกิารของหนว่ยงานแมบ้างทยีงัรูส้กึว่า วนั ๆ ตอ้งมีคนโทรเขา้มาตดิต่อ ตดิต่อยาก ระบบไม่ดหีรอืเปล่า แต่นี่
ไม่ใช่เลย ช่องทางมีใหต้ดิต่อหลากหลาย ใสใ่จในการใหบ้ริการประชาชน เห็นบทบาททีท่  านอกเหนอืจากหนา้ที่
อนมุตัเิรือ่งต่าง ๆ หรอืหนา้ทีห่ลกั ยงัเป็นหนว่ยงานทีเ่รยีกว่า CSR ไดใ้ช่ไหมตามความเขา้ใจของเรา” 

(ผูร้บับรกิาร คนที่ 2, สมัภาษณ ์16 มีนาคม 2563) 

 
  “ขัน้ตอนการท างานเป็นตามทีเ่ขียน ไม่มีการแซงคิวอย่างใด ซ่ึงอนันีช้อบมาก ท าใหเ้รามอง
ว่า ประชาชนมีความเสมอภาคในการรบับรกิารหนว่ยงานของรฐั ไม่ว่าจะเป็นนกัเรียน นกัศึกษา เจา้ของกิจการ
ก็ยงัตอ้งกดควิกนัเลย” 

(ผูร้บับรกิาร คนที่ 3, สมัภาษณ ์16 มีนาคม 2563) 
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5.2 องคก์รมีการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธท์ีม่ีประสิทธิภาพ 
 
  “ขั้นตอนการใช้บริการสะดวก ไม่เสียเวลา มีหลายช่องทางช่วยเหลือหรือจะใหบ้ริการ 
ประชาชนมาใชบ้รกิารเยอะก็สามารถจดัการใหต้รงกบัความตอ้งการ ยิ่งช่วงนีม้ีผูร้บับรกิารรายใหม่มาเยอะ ก็ยงั
สามารถใหบ้รกิารไดด้ี” 

(ผูร้บับรกิาร คนที่ 4, สมัภาษณ ์16 มีนาคม 2563) 

 
  “ขอ้มูลที่เราดูคนมาใชส้ือ่ประชาสมัพนัธ์ทางดา้นออนไลน์เพิ่มขึน้ ยอดเขา้ชมยูทูปก็มีเยอะ 
คนชอบดูการตู์นแอนนเิมชั่น ยอดดูไม่ต ่ากว่าสองหมื่นก็เกินคาด ช่วงนัน้เป็นการทดลองใชใ้หม่ ๆ ดว้ย เว็บไซต์
เก่าก็ยงัเอามาใชอ้ยูม่ีลิง้คใ์หค้ลกิกบัเวบ็ไซตใ์หม่ นอกจากสือ่ไดร้บัการตอบรบัดจีากกลุ่มเป้าหมายแลว้ ยงัมีการ
จัดเก็บฐานข้อมูลของผูใ้ช้สื่ออีกด้วย เพื่อไวเ้ป็นข้อมูลวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้สื่อ เอาไปออกแบบสื่อ
ประชาสมัพนัธ์ใหต้รงตามกลุ่มเป้าหมายได ้แต่สิ่งที่เราคาดหวงัไวค้ือ ประชาชนไม่ค่อยคอมเพลนเรื่องการ
ใหบ้รกิาร เพราะจะมีขัน้ตอนทีไ่ม่เสยีเวลา ไม่ยุ่งยาก สามารถหาอ่านท าความเขา้ใจไดจ้ากทีบ่า้น แลว้ก็ไม่ตอ้ง
มาแกเ้อกสารซ ้าซาก ท าใหเ้จา้หนา้ทีบ่รกิารไดร้วดเรว็ และผูร้บับรกิารก็มีความพงึพอใจเพิ่มขึน้ ขอ้มูลพวกนีก้็มี
การเก็บจากแบบสอบถามของผูร้บับรกิารดว้ย” 

(เจา้หนา้ที่ คนที่ 1, สมัภาษณ ์16 มีนาคม 2563) 

 
  “แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานมีกลยุทธ์ที่ชดัเจนดา้นการประชาสมัพนัธ์โดยเฉพาะ และ
ก าหนดเป้าหมาย ตวับ่งชีไ้ว ้ก็จะเห็นว่ามากกว่า 80% บรรลเุป้าหมายตวับ่งชี ้และความส าเร็จก็มีเปอร์เซนต์
บรรลุเป้าหมายขึ้นเรื่อย ๆ ทัง้นีก้็ตัง้เป้าหมายสูงขึ้นทุกปี ท าใหเ้ห็นพฒันาการด าเนินงานการประชาสมัพนัธ์ 
นอกจากนีก้ารตดิตามและประเมินผลเป็นระยะ ๆ ก็ช่วยปรบัปรุงใหเ้กิดประสทิธิภาพดขีึน้” 

(หวัหนา้ คนที่ 1, สมัภาษณ ์16 มีนาคม 2563) 
 

เม่ือวิเคราะห์โมเดลเชิงตรรกะส าหรับประเมินกระบวนการประชาสัมพันธ์ของ
หนว่ยงานภาครฐัแหง่หนึ่ง จากการวิเคราะหเ์อกสารและการสมัภาษณ ์ดงัตาราง 8 
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ตาราง 8 การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบของโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัประเมินกระบวนการ
ประชาสมัพนัธข์องหนว่ยงานภาครฐัแหง่หนึ่ง จ  าแนกตามการวิเคราะหเ์อกสาร และการสมัภาษณ์ 

องคป์ระกอบ โมเดลเชิงตรรกะ การวิเคราะหเ์อกสาร การสัมภาษณ ์
ปัจจัยน าเข้า  บคุลากร   

 งบประมาณ   

 วสัดอุปุกรณ ์   

 เทคนิควิธีการ   

 เนือ้หาสาระของสาร   

 ช่องทางการสือ่สาร   

กิจกรรม  การระบปัุญหา 

 การวางแผนและการออกแบบโปรแกรม 

 การด าเนินการและการสือ่สาร 

 การประเมินโปรแกรม 

 
 
 

 
 
 

ผลผลิต  หนว่ยงานมีสือ่ประชาสมัพนัธ ์   

 ผูร้บับรกิารเกิดการรบัรูข้อ้มลูขา่วสาร      

 ผูร้บับรกิารมีความสนใจขอ้มลูขา่วสาร   

 ผูร้บับรกิารเขา้ใจกระบวนการใหบ้ริการ
ของหนว่ยงาน 

-  

ผลลัพธ ์  ผู้ร ับบริการมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
จากขา่วสารขอ้มลู 

  

 ผู้ร ับบริการมีความพึงพอใจในการรับ
ขอ้มลูขา่วสาร 

  

ผลกระทบ  องคก์รมีภาพลกัษณท์ี่ดี   

 องค์ก รมี กา รด า เนินงานด้านการ
ประชาสมัพนัธท์ี่มีประสทิธิภาพ 

  

 
สรุปไดว้า่ โมเดลเชิงตรรกะส าหรบัประเมินกระบวนการประชาสมัพนัธข์องหน่วยงาน

ภาครฐัแหง่หนึ่งประกอบไปดว้ย ปัจจยัน าเขา้ กิจกรรม ผลผลิต ผลลพัธ ์และผลกระทบ ดงันี  ้
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จากภาพประกอบท่ี 9 พบวา่  
1. องคป์ระกอบดา้นปัจจยัน าเขา้ ประกอบดว้ย 6 ตวับ่งชี ้โดยบง่ชีท่ี้ส  าคญัท่ีสุด

คืองบประมาณส าหรบัการประชาสมัพนัธ์ เพราะจะเป็นตวัท่ีน าไปสู่การจดัซือ้วัสดุอุปกรณ ์การ
พฒันาบคุลากรใหมี้คณุภาพ มีเทคนิควิธีการ เนือ้หาสาระท่ีตอ้งการประชาสมัพนัธ ์และช่องทาง
การส่ือสาร 

2. องคป์ระกอบดา้นกิจกรรม เป็นแนวคิดทฤษฎีจาก Broom and  Bey Ling 
sha, (2013)ท่ีเก่ียวกบักระบวนการประชาสมัพนัธท่ี์มีลกัษณะเป็นการบรหิารจดัการ การแกปั้ญหา
องคก์รและกระบวนการด าเนินงานเพ่ือการเปล่ียนแปลง กระบวนการนีเ้หมาะส าหรบัน าไปปฏิบตัิ
ภายใตท้ฤษฎีและหลกัฐานเชิงประจกัษ ์ประกอบไปดว้ย 4 ขัน้ตอน ซึ่งมีขัน้ตอนการด าเนินการท่ีมี
ความเช่ือมโยงกนั 4 ขัน้ตอน ขัน้ตอนแรกการระบปัุญหาท่ีเก่ียวกบัประชาสมัพนัธ ์น าไปสู่ขัน้ตอนท่ี
สองการวางแผนและการออกแบบโปรแกรมเช่ือมโยงถึงขัน้ตอนท่ีสามเป็นการด าเนินการและการ
ส่ือสารเก่ียวกับงานด้านการประชาสัมพันธ์ และขั้นตอนท่ีส่ีเป็นประเมินการด าเนินงานของ
โปรแกรมซึ่งผลการประเมินจะให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ป้อนกลับเก่ียวกับผลการท างานให้
ด  าเนินงานหรือสารสนเทศส าหรับการตัดสินใจเพ่ือด าเนินโครงการต่อ หรือยุติการท างาน 
นอกจากนีผ้ลจากการประเมินจะเป็นสารสนเทศท่ีส าคญัส าหรบัการยอ้นกลบัไปสู่การระบปัุญหา
ในขัน้ตอนท่ี 1  

3. องค์ประกอบด้านผลผลิต ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี ้ หน่วยงานมีส่ือการ
ประชาสมัพนัธ ์ซึ่งน าไปสู่ผูร้บับริการเกิดการรบัรูข้อ้มูลข่าวสารการประชาสมัพนัธข์องหน่วยงาน 
ท าใหผู้ร้บับริการมีความสนใจขอ้มูลข่าวสารการประชาสมัพนัธข์องหน่วยงาน ท าใหผู้ร้บับริการ
เขา้ใจกระบวนการใหบ้รกิารของหนว่ยงาน 

4. องคป์ระกอบดา้นผลลพัธ ์ประกอบดว้ย ผูร้บับริการมีการเปล่ียนแปลงทศันคติ
จากข่าวสารการประชาสัมพันธข์องหน่วยงาน และผูร้บับริการมีความพึงพอใจในการรบัขอ้มูล
ขา่วสาร 

5.องคป์ระกอบดา้นผลกระทบ ประกอบดว้ย องคก์รมีการด าเนินงานดา้นการ
ประชาสมัพนัธท่ี์มีประสิทธิภาพท าใหไ้ปสูอ่งคก์รมีภาพลกัษณท่ี์ดี 

จากแผนภาพโมเดลเชิงตรรกะกระบวนการประชาสมัพนัธข์องหน่วยงานภาครฐั ท า
ใหผู้ว้ิจยัสามารถออกแบบกรอบการประเมิน ไดด้งันี ้
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ตอนที ่2 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมตามมาตรฐานการประเมินอภมิานของโมเดล
เชิงตรรกะทีพั่ฒนาขึน้  

ผลการวิจยัขัน้ตอนนีผู้ว้ิจยัน าโมเดลเชิงตรรกะและแนวทางการประเมินใหผู้เ้ช่ียวชาญ
จ านวน 3 ท่าน ในการประเมินความเหมาะสมตามมาตรฐานการประเมินอภิมานของโมเดลเชิง
ตรรกะส าหรับประเมินกระบวนการประชาสัมพันธ์ของหน่ว ยงานภาครัฐแห่งหนึ่ง  โดยมี
รายละเอียดของผลการวิเคราะหข์อ้มลูดงัตอ่ไปนี ้
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ตาราง 9 การตรวจสอบความเหมาะสมตามมาตรฐานการประเมินอภิมานของโมเดลเชิงตรรกะ
โดยการวิเคราะหด์ชันีความสอดคลอ้งระหว่างผูป้ระเมิน (Rater Agreement Index : RAI) 

มาตรฐานการประเมิน 
ผลการประเมิน  

ผู้เชี่ยวชาญ 1 ผู้เชี่ยวชาญ 2 ผู้เชี่ยวชาญ 3 

มาตรฐานด้านอรรถประโยชน์     

U1 ความนา่เช่ือถือของผูป้ระเมิน 4 5 4 

U2 การเขา้รว่มของผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย 4 5 3 

U3 คณุคา่ภายนอก 4 5 5 

มาตรฐานความเป็นไปได้      

F1 การด าเนินงานท่ีสามารถปฏิบตัไิด ้ 5 5 4 

F2 การปฏิบตังิานตามสภาพบรบิท  5 5 4 

มาตรฐานด้านความเหมาะสม      

P1 ขอ้ตกลงท่ีเป็นทางการ 4 5 3 

P2 ผลประโยชนท์บัซอ้น 4 5 3 

มาตรฐานด้านความถูกต้อง      

A1 การใชส้ารสนเทศท่ีเท่ียงตรง 4 5 5 

A2 การจดัการสารสนเทศ 4 5 5 
มาตรฐานความรับผิดชอบในการประเมิน  
E1 เอกสารท่ีใชใ้นการประเมิน 4 5 5 

E2 การประเมินอภิมานภายใน 4 5 4 

E3 การประเมินอภิมานภายนอก        4 5 5 
ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน  
 (Rater Agreement Index : RAI) 0.8125 
 

จากตารางท่ี 9 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมตามมาตรฐานการประเมินอภิมานของ
โมเดลเชิงตรรกะของผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน พบว่าคา่ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างผูป้ระเมิน (Rater 
Agreement Index : RAI) เท่ากบั 0.8125 ซึ่งผลการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญมีความสอดคลอ้งกนั
ในระดบัสงู 
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ตาราง 10 ผลการประเมินตามมาตรฐานการประเมินอภิมานโมเดลเชิงตรรกะจ าแนกตามเกณฑ ์

มาตรฐานการประเมิน 
ค่าสถิติพืน้ฐาน (n=3) 

Mean S.D. Max Min ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานด้านอรรถประโยชน์     

U1 ความนา่เช่ือถือของผูป้ระเมิน 4.33 0.58 5 4 ดี 

U2 การเขา้รว่มของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี 4 1 5 3 ดี 

U3 คณุคา่ภายนอก 4.67 0.58 5 4 ดีมาก 

มาตรฐานความเป็นไปได้      

F1 การด าเนินงานท่ีสามารถปฏิบตัิได ้ 4.67 0.58 5 4 ดีมาก 

F2 การปฏิบตัิงานตามสภาพบรบิท  4.67 0.58 5 4 ดีมาก 

มาตรฐานด้านความเหมาะสม      

P1 ขอ้ตกลงที่เป็นทางการ 4 1 5 3 ดี 

P2 ผลประโยชนท์บัซอ้น 4 1 5 3 ดี 

มาตรฐานด้านความถกูต้อง      

A1 การใชส้ารสนเทศที่เที่ยงตรง 4.67 0.58 5 4 ดีมาก 

A2 การจดัการสารสนเทศ 4.67 0.58 5 4 ดีมาก 

มาตรฐานความรับผิดชอบในการประเมิน  

E1 เอกสารที่ใชใ้นการประเมิน 4.67 0.58 5 4 ดีมาก 

E2 การประเมินอภิมานภายใน 4.33 0.58 5 4 ดี 

E3 การประเมินอภิมานภายนอก 4.67 0.58 5 4 ดีมาก 

 
จากตารางท่ี 10 ผลการประเมินตามมาตรฐานการประเมินอภิมานโมเดลเชิงตรรกะ

จ าแนกตามเกณฑ ์พบวา่  
มาตรฐานด้านอรรถประโยชน์ ผลการประเมินพบว่า เกณฑ์ส่วนใหญ่มีผลการ

ประเมินอยูใ่นระดบัดี โดยเกณฑท่ี์มีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุคือ U3 คณุคา่ภายนอก มีระดบัผลการประเมิน
อยู่ในระดบัดีมาก (Mean = 4.67, SD = 0.58)  รองลงมาคือ U1 ความน่าเช่ือถือของผูป้ระเมิน มี
ระดบัผลการประเมินอยู่ในระดบัดี  (Mean = 4.33, SD = 0.58) และนอ้ยท่ีสดุคือ U2 การเขา้รว่ม
ของผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย มีระดบัผลการประเมินอยูใ่นระดบัดี (Mean = 4.00, SD = 1.00) 
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มาตรฐานความเป็นไปได ้ผลการประเมินพบว่า ทกุเกณฑมี์ระดบัผลการประเมินอยู่
ในระดบัดีมากและมีคา่เฉล่ียเทา่กนัทัง้ 2 เกณฑ ์คือ F1 การด าเนินงานท่ีสามารถปฏิบตัิได ้และ F2 
การปฏิบตังิานตามสภาพบรบิท (Mean = 4.67, SD = 0.58) 

มาตรฐานด้านความเหมาะสม ผลการประเมินพบว่า ทุกเกณฑ์มีระดับผลการ
ประเมินอยู่ ในระดบัดี และมีคา่เฉล่ียเท่ากนัทัง้ 2 เกณฑ ์ คือ P1 ขอ้ตกลงท่ีเป็นทางการ และ P2 
ผลประโยชนท์บัซอ้น (Mean = 4.00, SD = 1.00) 

มาตรฐานดา้นความถกูตอ้ง ผลการประเมินพบว่า ทุกเกณฑมี์ระดบัผลการประเมิน
อยู่ในระดบัดีมากและมีคา่เฉล่ียเท่ากนัทัง้ 2 เกณฑ ์คือ A1 การใชส้ารสนเทศท่ีเท่ียงตรง และ A2 
การจดัการสารสนเทศ (Mean = 4.67, SD = 0.58)มีคา่เฉล่ียเทา่กนัทัง้ 2 เกณฑ ์

มาตรฐานความรบัผิดชอบผลการประเมินพบว่า เกณฑส์่วนใหญ่มีผลการประเมิน
อยู่ในระดบัดีมาก โดยเกณฑท่ี์มีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุคือ E1 เอกสารท่ีใชใ้นการประเมิน และ E3 การ
ประเมินอภิมานภายนอก มีผลการประเมินอยู่ในระดบัดีมาก และมีคา่เฉล่ียเท่ากนัทัง้ 2 เกณฑ ์
(Mean = 4.67, SD = 0.58) ส่วน E2 การประเมินอภิมานภายใน มีผลการประเมินอยู่ในระดบัดี 
(Mean = 4.33, SD = 0.58) 

ตาราง 11 ผลการประเมินตามมาตรฐานการประเมินอภิมานโมเดลเชิงตรรกะ 

มาตรฐานการประเมิน 
ค่าสถิติพืน้ฐาน (n=3) 

ร้อยละ Max Min แปลผล 

มาตรฐานดา้นอรรถประโยชน ์(U1-U3) 96.30 100.00 88.89 ดีมาก 

มาตรฐานดา้นความเป็นไปได ้(F1 , F2) 100.00 100.00 100.00 ดีมาก 

มาตรฐานดา้นความเหมาะสม (P1 , P2) 88.89 100.00 66.67 ดี 

มาตรฐานดา้นความถกูตอ้ง (A1, A2) 100.00 100.00 100.00 ดีมาก 

มาตรฐานดา้นความรบัผิดชอบในการประเมิน (E1-E3) 100.00 100.00 100.00 ดีมาก 

 
จากตารางท่ี11 ผลการประเมินตามมาตรฐานการประเมินอภิมานโมเดลเชิงตรรกะ 

พบว่าโดยส่วนใหญ่มีระดบัผลการประเมินของมาตรฐานการประเมินอภิมานโมเดลเชิงตรรกะท่ี
ผูว้ิจยัพฒันาขึน้อยู่    ในระดบัดีมาก โดยมาตรฐานท่ีมีรอ้ยละของผลการประเมินสูงท่ีสดุเท่ากนัมี 
3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานดา้นความเป็นไปได ้(F1 , F2)  มาตรฐานดา้นความถกูตอ้ง (A1, A2) 
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และมาตรฐานดา้นความรบัผิดชอบ ในการประเมิน (E1-E3) มีผลการประเมินอยู่ในระดบัดีมาก 
(100%) รองลงมาคือ มาตรฐานดา้นอรรถประโยชน ์(U1-U3) มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
(96.30%) ส่วนมาตรฐานท่ีมีร้อยละของผลการประเมินน้อยท่ีสุดคือ มาตรฐานด้านความ
เหมาะสม (P1 , P2) มีระดบัผลการประเมินในระดบัดี (88.89%) 
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บทที ่5 

สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจยัครัง้นีมี้จุดมุ่งหมาย 2 ประการ ไดแ้ก่ (1) เพ่ือพฒันาโมเดลเชิงตรรกะส าหรบั
ประเมินกระบวนการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครฐัแห่งหนึ่ง และ (2) เพ่ือศึกษาความ
เหมาะสมตามมาตรฐานการประเมินอภิมานของโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัประเมินกระบวนการ
ประชาสมัพนัธข์องหน่วยงานภาครฐัแห่งหนึ่ง วิธีการด าเนินการวิจยั แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ไดแ้ก่ 
ระยะท่ี 1 การพัฒนาโมเดลเชิงตรรกะ ระยะนีเ้ริ่มจากการร่างโมเดลเชิงตรรกะจากเอกสารและ
สมัภาษณผ์ูใ้หข้อ้มลู จ านวน18 คน ประกอบดว้ยหวัหนา้หนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบการประชาสมัพนัธ ์
บคุลากรท่ีปฏิบตัหินา้ท่ีการประชาสมัพนัธ ์และผูร้บับริการงานประชาสมัพนัธ ์ดว้ยแบบสมัภาษณ์
ท่ีมีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาระหวา่ง 0.67-1.00 จ  านวน 10 ขอ้ ในแตล่ะประเภทของผูใ้หข้อ้มลู ใช้
การวิเคราะหเ์นือ้หาเพ่ือสรุปโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัประเมินกระบวนการประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงานภาครฐัแห่งหนึ่ง ประกอบดว้ย ปัจจยัน าเขา้ กิจกรรม ผลผลิต ผลลพัธ ์และผลกระทบ 
จากนั้นก าหนดกรอบการประเมินและแนวทางการประเมินตามโมเดลเชิงตรรกะท่ีพัฒนาขึน้  
ระยะท่ี 2 การศกึษาความเหมาะสมของโมเดลเชิงตรรกะ ระยะนีป้ระยกุตใ์ชม้าตรฐานการประเมิน 
อภิมานของ Stufflebeam (2012) มาประเมินความเหมาะสมของโมเดลเชิงตรรกะท่ีพฒันาขึน้ใน
ระยะท่ี 1 ประกอบดว้ย 5 มาตรฐาน ไดแ้ก่ (1) ดา้นอรรถประโยชน ์(Utility) มี 3 มาตรฐานย่อย คือ 
U1ความน่าเช่ือถือของผูป้ระเมิน U2 การเขา้รว่มของผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย และ U3 คณุคา่ภายนอก 
(2) มาตรฐานความเป็นไปได ้มี 2 มาตรฐานย่อย คือ F1 การด าเนินงานท่ีสามารถปฏิบตัิได ้และ 
F2 การปฏิบตัติามสภาพบรบิท (3) ดา้นความเหมาะสม มี 2 มาตรฐานย่อย คือ P1 ขอ้ตกลงท่ีเป็น
ทางการ และ P2  ผลประโยชนท์บัซอ้น  (4) ดา้นความถกูตอ้ง มี 3 มาตรฐานย่อย คือ A1 การใช้
สารสนเทศท่ีเท่ียงตรง และA2 การจดัการสารสนเทศ และ (5) ดา้นความรบัผิดชอบในการประเมิน 
มี 3 มาตรฐานย่อย คือ E1 เอกสารท่ีใชใ้นการประเมิน E2 การประเมินอภิมานภายใน และ E3 
การประเมินอภิมานภายนอก จากนั้นน าแบบตรวจสอบรายการท่ีมีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา
ระหว่าง 0.67-1.00 ใหผู้เ้ช่ียวชาญ 3 คน ประเมินความเหมาะสมของโมเดลเชิงตรรกะตามจุด
ตรวจสอบท่ีก าหนด การวิเคราะหข์อ้มลูโดยการหาดชันีความสอดคลอ้งระหว่างผูป้ระเมิน (RAI) 
รอ้ยละ คา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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สรุปผลการวิจัย 
1. องคป์ระกอบดา้นปัจจัยน าเข้า ประกอบด้วย 6 ตัวบ่งชี ้โดยบ่งชีท่ี้ส  าคัญท่ีสุดคือ

งบประมาณส าหรบัการประชาสมัพนัธ ์เพราะจะเป็นตวัท่ีน าไปสูก่ารจดัซือ้วสัดอุปุกรณ ์การพฒันา
บุคลากรให ้มีคณุภาพ มีเทคนิควิธีการ เนือ้หาสาระท่ีตอ้งการประชาสัมพันธ์ และช่องทางการ
ส่ือสารองคป์ระกอบดา้นกิจกรรม เป็นแนวคิดทฤษฎีจาก Broom and  Bey Ling sha, (2013) ท่ี
เก่ียวกับกระบวนการประชาสมัพนัธท่ี์มีลกัษณะเป็นการบริหารจดัการ การแก้ปัญหาองคก์รและ
กระบวนการด าเนินงานเพ่ือการเปล่ียนแปลง กระบวนการนีเ้หมาะส าหรบัน าไปปฏิบตัิภายใต้
ทฤษฎีและหลกัฐานเชิงประจกัษ์ ประกอบไปดว้ย 4 ขัน้ตอน ซึ่งมีขัน้ตอนการด าเนินการท่ีมีความ
เช่ือมโยงกนั 4 ขัน้ตอน ขัน้ตอนแรกการระบปัุญหาท่ีเก่ียวกับประชาสมัพนัธ ์น าไปสู่ขัน้ตอนท่ีสอง
การวางแผน และการออกแบบโปรแกรมเช่ือมโยงถึงขัน้ตอนท่ีสามเป็นการด าเนินการและการ
ส่ือสารเก่ียวกับงานด้านการประชาสัมพันธ์ และขั้นตอนท่ีส่ีเป็นประเมินการด าเนินงานของ
โปรแกรมซึ่งผลการประเมินจะให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ป้อนกลับเก่ียวกับผลการท างานให้
ด  าเนินงานหรือสารสนเทศส าหรับการตัดสินใจเพ่ือด าเนินโครงการต่อ หรือยุติการท างาน 
นอกจากนีผ้ลจากการประเมินจะเป็นสารสนเทศท่ีส าคญัส าหรบัการยอ้นกลบัไปสู่การระบปัุญหา
ในขั้นตอนท่ี 1 องค์ประกอบด้านผลผลิต ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี ้ หน่วยงาน   มี ส่ือการ
ประชาสมัพนัธ ์ซึ่งน าไปสู่ผูร้บับริการเกิดการรบัรูข้อ้มูลข่าวสารการประชาสมัพนัธข์องหน่วยงาน 
ท าใหผู้ร้บับริการมีความสนใจขอ้มูลข่าวสารการประชาสมัพนัธข์องหน่วยงาน ท าใหผู้ร้บับริการ
เขา้ใจกระบวนการใหบ้ริการของหน่วยงาน  องคป์ระกอบดา้นผลลพัธ ์ประกอบดว้ย ผูร้บับริการมี
การเปล่ียนแปลงทศันคติจากข่าวสารการประชาสมัพนัธข์องหน่วยงาน และผูร้บับริการมีความพึง
พอใจในการรบัขอ้มลูข่าวสาร องคป์ระกอบดา้นผลกระทบ ประกอบดว้ย  องคก์รมีการด าเนินงาน
ดา้นการประชาสมัพนัธท่ี์มีประสิทธิภาพ ท าใหไ้ปสูอ่งคก์รมีภาพลกัษณท่ี์ดี 

2. โมเดลเชิงตรรกะส าหรบัประเมินกระบวนการประชาสมัพนัธข์องหน่วยงานภาครฐัแห่ง
หนึ่งท่ีพฒันาขึน้ พบว่า ผลการตรวจสอบความเหมาะสมตามมาตรฐานการประเมินอภิมานของ
โมเดลเชิงตรรกะของผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน พบว่าค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างผูป้ระเมิน (Rater 
Agreement Index : RAI) เท่ากบั 0.8125 ซึ่งผลการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญมีความสอดคลอ้งกนั
ในระดบัสูง และผลการประเมินตามมาตรฐานการประเมินอภิมานโมเดลเชิงตรรกะจ าแนกตาม
เกณฑม์าตรฐานดา้นอรรถประโยชน ์ผลการประเมินพบว่า เกณฑส์่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดบัดี โดยเกณฑท่ี์มีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุคือ U3 คณุคา่ภายนอก มีระดบัผลการประเมินอยู่ในระดบัดี
มาก (Mean = 4.67, SD = 0.58)  รองลงมาคือ U1 ความน่าเช่ือถือของผูป้ระเมิน มีระดบัผลการ
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ประเมินอยู่ในระดบัดี  (Mean = 4.33, SD = 0.58) และนอ้ยท่ีสดุคือ U2 การเขา้รว่มของผูมี้ส่วน
ไดส้่วนเสีย มีระดบัผลการประเมินอยู่ในระดบัดี (Mean = 4.00, SD = 1.00) มาตรฐานความ
เป็นไปได ้ผลการประเมินพบว่า ทกุเกณฑมี์ระดบัผลการประเมินอยู่ในระดบัดีมากและมีคา่เฉล่ีย
เท่ากันทัง้ 2 เกณฑ ์คือ F1 การด าเนินงานท่ีสามารถปฏิบตัิได ้และ F2 การปฏิบตัิงานตามสภาพ
บริบท (Mean = 4.67, SD = 0.58) มาตรฐานดา้นความเหมาะสม ผลการประเมินพบว่า ทุก
เกณฑมี์ระดบัผลการประเมินอยู่ในระดบัดี และมีค่าเฉล่ียเท่ากันทัง้ 2 เกณฑ ์ คือ P1 ขอ้ตกลงท่ี
เป็นทางการ และ P2 ผลประโยชนท์บัซอ้น (Mean = 4.00, SD = 1.00) มาตรฐานดา้นความ
ถูกตอ้ง ผลการประเมินพบว่า ทุกเกณฑมี์ระดบัผลการประเมินอยู่ในระดบัดีมากและมีค่าเฉล่ีย
เท่ากนัทัง้ 2 เกณฑ ์คือ A1 การใชส้ารสนเทศท่ีเท่ียงตรง และ A2 การจดัการสารสนเทศ (Mean = 
4.67, SD = 0.58)มีคา่เฉล่ียเท่ากนัทัง้ 2 เกณฑ ์มาตรฐานความรบัผิดชอบผลการประเมินพบว่า 
เกณฑส์ว่นใหญ่มีผลการประเมินอยู่ในระดบัดีมาก โดยเกณฑท่ี์มีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุคือ E1 เอกสารท่ี
ใชใ้นการประเมิน และ E3 การประเมินอภิมานภายนอก มีผลการประเมินอยู่ในระดบัดีมาก และมี
คา่เฉล่ียเทา่กนัทัง้ 2 เกณฑ ์(Mean = 4.67, SD = 0.58) สว่น E2 การประเมินอภิมานภายใน มีผล
การประเมินอยูใ่นระดบัดี (Mean = 4.33, SD = 0.58) 

ส่วนผลการประเมินตามมาตรฐานการประเมินอภิมานโมเดลเชิงตรรกะ พบว่าโดยส่วน
ใหญ่มีระดบัผลการประเมินของมาตรฐานการประเมินอภิมานโมเดลเชิงตรรกะท่ีผูว้ิ จัยพัฒนา
ขึน้อยูใ่นระดบั ดีมาก โดยมาตรฐานท่ีมีรอ้ยละของผลการประเมินสงูท่ีสดุเท่ากนัมี 3 มาตรฐาน คือ 
มาตรฐานดา้นความเป็นไปได ้(F1 , F2)  มาตรฐานดา้นความถกูตอ้ง (A1, A2) และมาตรฐานดา้น
ความรบัผิดชอบในการประเมิน (E1-E3) มีผลการประเมินอยู่ในระดบัดีมาก (100%) รองลงมาคือ 
มาตรฐานด้านอรรถประโยชน์ (U1-U3) มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (96.30%)              
สว่นมาตรฐานท่ีมีรอ้ยละของผลการประเมินนอ้ยท่ีสดุคือ มาตรฐานดา้นความเหมาะสม (P1 , P2) 
มีระดบัผลการประเมินในระดบัดี (88.89%) 

อภปิรายผลการวิจัย 
การอภิปรายผลการวิจัยมีประเด็นน่าสนใจ ซึ่งผูว้ิจัยขอน าเสนอการอภิปรายผลตาม

ความมุง่หมายการวิจยั โดยมีรายละเอียดดงันี ้
1 .ผลการพัฒนาโมเดลเชิงตรรกะส าหรับประเมินกระบวนการประชาสัมพันธ์

ของหน่วยงานภาครัฐ 
ผลการวิจยัพบว่า โมเดลเชิงตรรกะส าหรบัประเมินกระบวนการประชาสมัพนัธ์

ของหน่วยงานภาครฐัแห่งหนึ่ง ประกอบดว้ย (1) ปัจจยัน าเขา้ ไดแ้ก่ บุคลากร งบประมาณ วสัดุ
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อปุกรณ ์เทคนิควิธีการ เนือ้หารสาระของสาร และช่องทางการส่ือสาร (2) กิจกรรม ไดแ้ก่ การระบุ
ปัญหา การวางแผนและการออกแบบโปรแกรม การด าเนินการและการส่ือสาร และการประเมิน
โปรแกรม (3) ผลผลิต ไดแ้ก่ หน่วยงานมีส่ือประชาสมัพนัธ ์ผูร้บับริการเกิดการรบัรูข้อ้มลูข่าวสาร 
ผูร้บับริการมีความสนใจขอ้มลูข่าวสาร ผูร้บับริการเขา้ใจกระบวนการใหบ้ริการของหน่วยงาน (4) 
ผลลัพธ์ ได้แก่ ผู้ร ับบริการมีความพึงพอใจในการรับข้อมูลข่าวสาร และผู้รับบริการมีการ
เปล่ียนแปลงทศันคตจิากขา่วสารขอ้มลู (5) ผลกระทบ ไดแ้ก่ องคก์รมีภาพลกัษณท่ี์ดี และองคก์รมี
การด าเนินงานดา้นการประชาสมัพนัธท่ี์มีประสิทธิภาพ 

การวิจัยครัง้นีใ้ช้การพัฒนาโมเดลเชิงตรรกะจากการศึกษาเอกสารและการ
สมัภาษณเ์พ่ือใหไ้ดข้อ้มลูท่ีเป็นสภาพบริบทหรือการท างานจริงของกระบวนการประชาสมัพนัธใ์น
หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะเห็นไดว้่าทั้งข้อมูลจากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ค่อนข้าง
เหมือนกันในดา้นปัจจยัน าเขา้ กิจกรรม ผลผลิต ผลลพัธ ์และผลกระทบ แตมี่ส่วนท่ีต่างกนัเพียง
เล็กนอ้ยคือรายละเอียดของผลท่ีเกิดขึน้ ทัง้นีก้ารสมัภาษณเ์พิ่มเติมช่วยใหไ้ดข้อ้มลูเชิงลึกท่ีท าให้
เขา้ใจบริบทของกระบวนการประชาสมัพนัธข์องหน่วยงานภาครฐัมากขึน้ จึงมีการปรบัโมเดลเชิง
ตรรกะเพียงเล็กนอ้ยจากการวิเคราะหเ์อกสาร เน่ืองจากหน่วยงานภาครฐัส่วนใหญ่จะมีส่วนงาน
ใหบ้รกิารประชาชน ดงันัน้ การท่ีประชาชนเขา้ใจกระบวนการบรกิารอนัเกิดจากการประชาสมัพนัธ์
จะชว่ยใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่ประชาชน และเกิดภาพลกัษณท่ี์ดีขององคก์ร ซึ่งสอดคลอ้งกบัวิรชั 
ลภิรตันกลุ (2546) กลา่ววา่ การประชาสมัพนัธเ์ก่ียวขอ้งกบัการสรา้งภาพลกัษณท่ี์ดีดงันัน้ บทบาท
หน้าท่ีของนักประชาสัมพันธ์จึงมีบทบาทส าคัญต่อการส่ือสารสิ่งต่าง ๆ ขององคก์รให้เข้าถึง
ประชาชนเปา้หมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ภาพลกัษณข์ององคก์รเป็นสิ่งท่ีเปล่ียนแปลงไดเ้สมอ ดงันัน้ภาพลกัษณจ์ึงเป็นสิ่ง
ท่ีสรา้งขึน้ได ้ซึ่งการสรา้งภาพลกัษณน์ัน้ย่อมเกิดจากการประชาสัมพนัธท่ี์ประสิทธิภาพ (วิรชั ลภิ
รตันกลุ, 2546) กระบวนการประชาสมัพนัธจ์ึงตอ้งมีการด าเนินงานเป็นวงจรอย่างตอ่เน่ือง ซึ่งการ
ประเมินขัน้กิจกรรมการประชาสมัพนัธจ์ึงตอ้งพิจารณาตวัชีว้ัดท่ีเก่ียวขอ้งกับความต่อเน่ืองของ
กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ส  าหรับโมเดลเชิงตรรกะนี ้  พบว่า กิจกรรมหรือกระบวนการ
ประชาสมัพนัธ ์ประกอบดว้ย 4 ขัน้ท างานเป็นวงจรตอ่เน่ืองกนั ไดแ้ก่ การระบปัุญหา การวางแผน
และการออกแบบโปรแกรม การด าเนินการและการส่ือสาร และการประเมินโปรแกรม สอดคลอ้ง
กบั Broom and  Bey Ling sha (2013) ท่ีอธิบายขัน้การประชาสมัพนัธท์ัง้ 4 ขัน้ดงักล่าวว่าเป็นขัน้
ท่ีสามารถน าสู่การปฏิบตัิไดจ้ริงทัง้ทฤษฎีและหลกัฐานเชิงประจกัษ์ แสดงใหเ้ห็นว่า Broom and  
Bey Ling sha (2013) ไดน้  าหลกัการทฤษฎีของการประชาสมัพนัธไ์ปปฏิบตัิและสรุปจากหลกัฐาน
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เชิงประจักษ์ เช่นเดียวกับงานวิจัยนีมี้การศึกษาข้อมูลหลักการ  ทฤษฎี จากเอกสาร แลว้น าไป
ตรวจสอบกับขอ้มูลเชิงประจกัษ์ซึ่งเป็นผูท่ี้เคยปฏิบตัิงานดา้นการประชาสมัพนัธ์ของหน่วยงาน
ภาครฐั ทัง้นีผู้ว้ิจัยไดว้ิเคราะหเ์ช่ือมโยงว่า สภาพการท างานจริงของบริบทการประชาสัมพันธ์
สอดคลอ้งกบั 4 ขัน้ ไดแ้ก่ (1) การระบปัุญหา เช่น การน าปัญหาการท างานในรอบปีท่ีผ่านมาเพ่ือ
วิเคราะหค์วามส าเร็จและความลม้เหลว การวิเคราะหป์ระสิทธิภาพของการลงทนุการด าเนินงาน
โครงการดา้นการประชาสมัพนัธ ์(2) การวางแผนและการออกแบบโปรแกรม เช่น การจดัท าแผน
ระยะยาว การจัดแผนปฏิบัติการ (3) การด าเนินการและการส่ือสาร เช่น การด าเนิ นงานตาม
รายละเอียดท่ีโครงการก าหนด การส่ือสารผ่านช่องทางการส่ือสารต่าง ๆ และ (4) การประเมิน
โปรแกรม เช่น การก ากบัติดตามระหว่างการด าเนินโครงการ การประเมินจากการส ารวจความพึง
พอใจและความคดิเห็นของผูร้บับรกิารหรือประชาชน   

จากการศกึษาเอกสารและเก็บรวบรวมของผูว้ิจยัขอ้มลูจากการสมัภาษณ ์ ท าให้
ไดส้ารสนเทศของโมเดลเชิงตรรกะท่ีพฒันาขึน้ ท่ีเป็นความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตขุองแตล่ะตวัแปร ซึ่ง
ยืนยนัตามสมมตุฐิานดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) งบประมาณส าหรบัการประชาสมัพนัธท่ี์เพียงพอจะท าให ้เกิดการจดัซือ้
วสัดอุปุกรณ ์ ท าใหมี้การพฒันาบคุลากรใหมี้คุณภาพในการประชาสมัพนัธ ์งบประมาณยงัท าให้
มีเทคนิควิธีการในการประชาสมัพนัธ ์ท าใหเ้กิดเนือ้หาสาระท่ีตอ้งการประชาสมัพนัธ์ น าไปสู่วิธี
ช่องทางการส่ือสารซึ่งสมมุติฐานข้างต้นสอดคล้องในการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ประชาสมัพนัธจ์รงิในหนว่ยงานรฐัซึ่งไดก้ลา่ววา่ งบประมาณเป็นสิ่งส  าคญัในการประชาสมัพนัธ ์

(2)  กระบวนการประชาสมัพนัธ ์ของหน่วยงานภาครฐั บุคลกรท่ีมีคณุภาพ
ท าใหเ้กิดการระบุปัญหาในการประชาสมัพนัธ ์ท าใหห้น่วยงานมีส่ือประชาสมัพนัธ ์ น าไปสู่การ
วางแผนและการออกแบบโปรแกรม น าไปสู่การด าเนินการและการส่ือสาร ท าใหเ้กิด ผู้รบับริการ
เกิดการรบัรูข้อ้มูลข่าวสาร ผูร้บับริการมีความสนใจขอ้มูลข่าวสารและผูร้บับริการมีความเขา้ใจ
กระบวนการใหบ้ริการของหน่วยงาน  และน าไปสู่ขัน้ตอนการประเมินโปรแกรม ซึ่งในขัน้ตอน
สดุทา้ยจะปอ้นขอ้มลูยอ้นกลบัไปในขัน้ตอนท่ี 1 ในขัน้ตอนการระบุปัญหา เก่ียวกับวิธีการท างาน
ใหด้  าเนินงานหรือยุติการท างาน  ผลจากการประเมินจะเป็นพืน้ฐานในการด าเนินงาน ซึ่งเป็น
กระบวนการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐมีความส าคัญในการด าเนินงานท่ีท าให้เกิด
ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลอ้งกบั Broom and  Bey Ling sha (2013)ท่ีอธิบายขัน้การประชาสมัพนัธ์
ทัง้ 4 ขัน้ดงักลา่ววา่เป็นขัน้ท่ีสามารถน าสูก่ารปฏิบตัไิดจ้รงิทัง้ทฤษฎีและหลกัฐานเชิงประจกัษ์ 
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(3) องคก์รมีภาพลกัษณท่ี์ดี จากการประชาสมัพนัธ ์ของหน่วยงาน เน่ืองจาก
หน่วยงานมีวิธีการด าเนินการและการส่ือสาร ท าให้ผู้ร ับบริการเกิดการรับรู ้ข่าวสารจาการ
ประชาสมัพนัธ ์ผู้รบับริการมีความสนใจขอ้มูลข่าวสารการประชาสมัพนัธ ์และผูร้บับริการเขา้ใจ
กระบวนการการใหบ้ริการของหน่วยงานซึ่งน าไปสู่ ผูร้บับริการมีความเปล่ียนแปลงทศันคติจาก
ข่าวสารข้อมูล และผู้รับบริการมีความพึงพอใจ การรับข้อมูลข่าวสาร ท าให้องค์การมีการ
ด าเนินการดา้นการประชาสมัพนัธมี์ประสิทธิภาพ ท าใหอ้งคก์รมีภาพลกัษณท่ี์ดี ซึ่งการท่ีประชาชน
เขา้ใจกระบวนการบรกิารอนัเกิดจากการประชาสมัพนัธจ์ะช่วยใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่ประชาชน 
และเกิดภาพลกัษณท่ี์ดีขององคก์ร ซึ่งสอดคลอ้งกบัวิรชั ลภิรตันกลุ (2546) 

2 .ผลการศึกษาความเหมาะสมตามมาตรฐานการประเมินอภิมานของโมเดล
เชิงตรรกะส าหรับประเมินกระบวนการประชาสัมพันธ ์

โมเดลเชิงตรรกะส าหรับประเมินกระบวนการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
ภาครัฐแห่งหนึ่งท่ีพัฒนาขึน้ พบว่า มีความเหมาะสมในระดับดีทุกมาตรฐานการประเมิน 5 
มาตรฐาน ไดแ้ก่ มาตรฐานอรรถประโยชน ์มาตรฐานความเป็นไปได ้มาตรฐานความเหมาะสม 
และมาตรฐานความรบัผิดชอบในการประเมิน ทัง้นีเ้น่ืองจากการวิจยัท่ีผ่านบางงานวิจยัเก่ียวกับ
การพฒันาโมเดลเชิงตรรกะสว่นใหญ่ด าเนินการเพียงใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของ
โมเดล หรือศึกษาตรวจสอบยืนยันกับขอ้มูลเชิงประจักษ์ ทัง้นีท้  าให้สารสนเทศในการน าไปใช้
ประโยชนจ์ากโมเดลเชิงตรรกะอาจไม่สามารถเป็นไปไดจ้ริงในทางการประเมิน งานวิจัยนีจ้ึงมี
การศกึษาความเหมาะสมเพิ่มเตมิ โดยประยกุตใ์ชม้าตรฐานการประเมินอภิมานของ Stufflebeam 
(2012) มาใชใ้นการประเมินความเหมาะสมของโมเดลเชิงตรรกะท่ีพฒันาขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ZSA-ZSA BOOKER (2016) ศึกษาเรื่องโมเดลเชิงตรรกะแนวใหม่เพ่ือการ
เปล่ียนแปลง มีวัตถุประสงคเ์พ่ือปรับโมเดลเชิงตรรกะให้มีมาตรฐานการประเมินอภิมานของ 
Stufflebeam (2001) เพ่ือใหไ้ดโ้มเดลเชิงตรรกะท่ีสามารถน าไปใชใ้นการประเมินในแนวทางท่ีดีขึน้ 
ทัง้นีง้านวิจยัดงักล่าวใชทุ้กมาตรฐานย่อยในการประเมินโมเดลเชิงตรรกะ แต่ในสภาพของการ
พฒันาโมเดลจริงบางครัง้อาจไม่สามารถน าโมเดลไปประเมินไดเ้ลย จึงตอ้งประเมินอภิมานก่อน 
จดุท่ีน่าสนใจของงานวิจยันีคื้อ ความพยายามในการคดัเลือกและปรบัประเด็นตรวจสอบรายการ
ใหส้ามารถน ามาใช้ประเมินความเหมาะสมก่อนการน าโมเดลเชิงตรรกะไปใชจ้ริง ดงันัน้ แบบ
ตรวจสอบรายการประเมินอภิมานท่ีพฒันาขึน้จึงมีความเฉพาะเจาะจงส าหรบัใชก้บัการประเมิน
กระบวนการประชาสมัพนัธข์ององคก์รภาครฐัเทา่นัน้ 

 



  83 

ขอ้สงัเกตท่ีน่าสนใจอีกประการหนึ่งคือ นอกเหนือจากงานวิจยันีจ้ะไดโ้มเดลเชิง
ตรรกะส าหรบัการประเมินแลว้ ยงัท าใหไ้ดแ้นวทางการประเมิน ประกอบดว้ย คณุสมบตัิผูป้ระเมิน 
ลกัษณะการประเมิน กรอบการประเมิน และขัน้ตอนการประเมิน เพ่ือใหโ้มเดลเชิงตรรกะน าสู่การ
ปฏิบัติการประเมินไดเ้ป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ตลอดจนช่วยให้นักประเมินสามารถน าไปใช้
ประโยชนไ์ดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม 

ผลการศึกษาความเหมาะสมของโมเดลเชิงตรรกะ พบว่า มาตรฐานดา้นความ
เป็นไปได ้มาตรฐานความถกูตอ้ง และมาตรฐานดา้นความรบัผิดชอบในการประเมินมีรอ้ยละเฉล่ีย
สูงสุด สะท้อนให้เห็นว่าจากการศึกษาความเหมาะสมของโมเดลเชิงตรรกะส าหรับประเมิน
กระบวนการประชาสัมพันธ์ในองค์กรภาครัฐ มีความเป็นไปได้สูงท่ีจะน าไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการประเมินอันก่อให้เกิดสารสนเทศท่ีจะสามารถน าไปใช้
ประโยชนไ์ด ้ทัง้นีจ้ะเห็นไดว้่า งานวิจยัท่ีเก่ียวกับการประเมินอภิมานส่วนใหญ่ท่ีมีมาตรฐานดา้น
ความเป็นไปไดแ้ละมาตรฐานความถูกตอ้งอยู่ในระดบัดีนัน้ ย่อมส่งผลใหเ้กิดการยอมรบัผลการ
ประเมินและเป็นงานประเมินท่ีมีความน่าเ ช่ือถือ ดัง เช่นตัวอย่างงานวิจัยของไชยยศ  
ไพวิทยศิริธรรม (2550) พฒันารูปแบบการประเมินหลกัสตูรโดยการประยกุตใ์ชว้ิธีการประเมินอภิ
มานและพัฒนารูปแบบการประเมินหลักสูตรจากการศึกษารายงานการวิจัย จ  านวน 266  
เรื่อง โดยตรวจสอบความเหมาะสมของร่างรูปแบบการประเมินหลกัสูตรโดยผูท้รงคณุวุฒิ พบว่า 
คณุภาพของรายงานในภาพรวมอยู่ในระดบัดี โดยมาตรฐานความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และ
ความถูกตอ้งอยู่ในระดบัดี ส่วนมาตรฐานอรรถประโยชนอ์ยู่ในระดบัพอใช ้ซึ่งท าใหค้ณุภาพของ
รายงานการประเมินเป็นท่ียอมรบัไดใ้นระดบัดีเชน่กนั 

ข้อเสนอแนะเพือ่การน าผลการวิจัยไปใช้ 
1  .จากผลการวิจยัพบว่า ขัน้ตอนของการน าโมเดลเชิงตรรกะไปใชป้ระเมินกระบวนการ

ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนท่ีส าคัญส าหรับนักประเมินและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรด าเนิ นการ  
คือ การศกึษาแนวทางการประเมินโมเดลเชิงตรรกะใหเ้ขา้ใจก่อนการประเมิน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ
ของการอ่านเอกสาร หรือการชีแ้จงจากนกัประเมิน เพ่ือใหก้ารด าเนินงานมีประสิทธิภาพและผล
การประเมินมีความนา่เช่ือถือและสามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ดจ้รงิ 

2  .ผลการวิจัยนี ้นอกจากได้โมเดลเชิงตรรกะส าหรับการประเมินกระบวนการ
ประชาสัมพันธ์ขององคก์รภาครฐั ยังไดแ้บบตรวจสอบรายการประเมินส าหรบัประเมินความ
เหมาะสมของโมเดลเชิงตรรกะตามมาตรฐานการประเมินของ Stufflebeam  )2012  (ทัง้นี ้หากมี
การประเมินโดยใชโ้มเดลเชิงตรรกะ หลงัสิน้สดุการประเมิน นกัประเมินสามารถน าแบบตรวจสอบ
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รายการประเมินดงักล่าวมาใชป้ระเมินอีกครัง้เพ่ือเป็นการตรวจสอบความเหมาะสมของขัน้ตอน
การน าโมเดลเชิงตรรกะไปใชใ้นการประเมินดว้ย  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 
1. การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการพัฒนาโมเดลเชิงตรรกะส าหรบัการประเมินกระบวนการ

ประชาสมัพนัธข์ององคก์รภาครฐั ดว้ยวิธีการเชิงคณุภาพ ท าใหไ้ดข้อ้มลูเชิงลกึในการพฒันาโมเดล
เชิงตรรกะ จนมีการตรวจสอบความเหมาะสมโดยผูเ้ช่ียวชาญดว้ยการประเมินอภิมาน ดงันั้น 
เพ่ือให้โมเดลเชิงตรรกะสามารถใช้ในองคก์รภาครัฐในวงกว้าง ควรวิจัยและพัฒนาโมเดลเชิง
ตรรกะดว้ยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณดว้ย เช่น การส ารวจโดยใชแ้บบสอบถาม เพ่ือปรบัโมเดลเชิง
ตรรกะใหส้ามารถใชก้บับรบิทท่ีหลากหลาย 

2. การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาผลการใช้โมเดลเชิงตรรกะส าหรับการประเมิน
กระบวนการประชาสมัพนัธข์ององคก์รภาครฐั ในการประเมินจริงว่า สามารถน าสารสนเทศไปใช้
ประโยชนเ์พียงพอหรือไมอ่ยา่งไร    และอาจมีการพฒันาแบบตรวจสอบรายการท่ีสอดคลอ้งกบัทกุ
รายการตรวจสอบตามมาตรฐานประเมินในทกุมาตรฐาน เพ่ือน าขอ้มลูจากการประเมินจริงมาปรบั
โมเดลเชิงตรรกะและแนวทางการประเมิน 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสัมภาษณ ์
 

1. ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาของแบบสมัภาษณ ์
 ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ ดร. อจัศรา ประเสรฐิสิน 
  คณุวฒุิ ครุศาสตรดษุฎีบณัฑิต (สาขาวิธีวิทยาการวิจยัการศกึษา)  
  สงักดั  ส านกัทดสอบทางการศกึษาและจิตวิทยา      
               มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
 อาจารย ์ดร. รุง่ฤดี กลา้หาญ 
  คณุวฒุิ ศกึษาศาสตรดษุฎีบณัฑิต (วิจยัและประเมินทางการศกึษา) 
  สงักดั  ส านกัทดสอบทางการศกึษาและจิตวิทยา      
               มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 อาจารย ์ปานวาสน ์มหาลวเลิศ 
  คณุวฒุิ ศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต (การวดัผลทางการศกึษา) 
  สงักดั  ส านกัทดสอบทางการศกึษาและจิตวิทยา      
    มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

2. ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาของแบบตรวจสอบรายการและแบบตรวจสอบรายการ 
 อาจารย ์ดร. บงกช วงศห์ลอ่สายชล 
  คณุวฒุิ  ครุศาสตรดษุฎีบณัฑิต (สาขาวิธีวิทยาการวิจยัการศกึษา) 
   สงักดั   นกัวิชาการอิสระ บริษัทเอกชน 
 อาจารย ์ดร. พนิดา ศกนุตนาค  
  คณุวฒุิ ครุศาสตรดษุฎีบณัฑิต (การวดัและการประเมินผลการศกึษา) 
  สงักดั  คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
 อาจารย ์ดร. กนิษฐ์ ศรีเคลือบ  
  คณุวฒุิ  ครุศาสตรดษุฎีบณัฑิต (สาขาวิธีวิทยาการวิจยัการศกึษา) 
  สงักดั  ภาควิชาวิจยัและจิตวิทยาการศกึษา คณะครุศาสตร ์จฬุาลงกรณ์
   มหาวิทยาลยั 
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ประเดน็สัมภาษณห์ัวหน้าหน่วยงาน และบุคลากรที่ปฏิบัตหิน้าทีก่ารประชาสัมพันธ ์
1 .การจดัท ากระบวนการประชาสมัพนัธใ์หป้ระสบความส าเรจ็ควรมีสิ่งสนบัสนนุอะไรบา้ง  
2  .ทรพัยากรห รือปัจจยัอะไรบา้งท่ีทา่นคิดวา่ส าคญัท่ีสดุในการสง่เสรมิใหก้ระบวนการประชาสมัพนัธข์อง
หนว่ยงานประสบความส าเร็จ เพราะเหตใุด  
3  .หนว่ยงานของทา่นมีขัน้ตอนการประชาสมัพนัธอ์ยา่งไร มีกิจกรรมอะไรบา้ง เชน่ การระบปัุญหา การ
วางแผนและการออกแบบโปรแกรม การด าเนินการและการส่ือสารการประเมินโปรแกรม  
4  .กิจกรรมหรือขัน้ตอนการประชาสมัพนัธใ์ ดบา้งท่ีดาเนินการแลว้ประสบความส าเรจ็ )เชน่ บรรลเุปา้หมาย 

คุ้มคา่กบังบประมาณ ฯลฯ (และมีการวางแผนจดักิจกรรมอยา่งไรเพ่ือใหก้ารประชาสมัพนัธส์ามารถส่ือสาร
ไปสูผู่ร้บับริการไดอ้ย่างมีประสิิทธิภาพ  
5  .ผลท่ีเกิดขึน้จากงานประชาสมัพนัธเ์ป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องงานประชาสมัพนัธห์รือไม ่อยา่งไร  
6 .การด าเนินงานประชาสมัพนัธท่ี์ผา่นมาไดผ้ลเป็นไปตามเปา้หมายหรือไม ่อะไรท่ีเป็นไปตามเปา้หมายบา้ง 
และอะไรท่ีไมเ่ป็นไปตามเปา้หมาย เพราะเหตใุด  
7  .นอกเหนือจากผลท่ีเกิดขึน้ตามวตัถปุระสงคข์องงานประชาสมัพนัธ ์ทา่นคาดหวงัวา่จะเกิดผลอะไรตามมา
อีกบา้งหรือไม ่อยา่งไร  

8  .ทา่นเห็นถึงการ เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้จากผลการด าเนินงานประชาสมัพนัธอ์ะไรบา้ง เพราะอะไร  
9.การด าเนินงานประชาสมัพนัธท์าใหเ้กิดผลกระทบทัง้ดา้นบวกและดา้นลบตอ่องคก์ร บคุลากร และ
ผูใ้ชบ้รกิาร หรือไม ่อย่างไร  
10 .ในชว่งระยะเวลา  3 ปีท่ีผา่นมาทา่นเห็นความส าเรจ็ของการประชาสมัพนัธอ์ะไรบา้งท่ีเป็นผลงานโดดเดน่
ของหนว่ยงาน และมีความยั่งยืนหรือไมอ่ยา่งไร  
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ประเดน็สัมภาษณผู้์รับบริการการประชาสัมพันธ ์ 
1  .ทา่นคิดว่าการประชาสมัพนัธข์องหนว่ยงานท่ีทา่นมารบับรกิารมีชอ่งทาง บคุลากร ส่ือ ขา่วสารเพียงพอ
ตอ่ความตอ้งการของท่านหรือไม ่ควรเพิ่มเตมิอะไรบา้ง  

2  .เม่ือทา่นมาใชบ้รกิารงานประชาสมัพนัธข์องหนว่ยงานนี ้ทา่นรูส้ึกอยา่งไรเม่ือเทียบกบัหนว่ยงานภาครฐั
อ่ืนท่ีทา่นเคยไปใชบ้ริการ  

3  .ทา่นรูส้กึอยา่งไรตอ่การใหบ้รกิารประชาสมัพนัธข์องหน่วยงาน กิจกรรมหรือชอ่งทางใดท่ีทา่นประทบัใจ 
และกิจกรรมใดท่ีทา่นไมป่ระทบัใจ เพราะเหตใุด  
4  .ทา่นคิดว่า ประเดน็การพฒันางานประชาสมัพนัธเ์รื่องอะไรบา้ง ท่ีหนว่ยงานควรเรง่แกไ้ขอนัดบัแรก 
เพราะเหตใุด  

5 .ทา่นใชบ้ริการงานประชาสมัพนัธใ์นดา้นไหนบา้ง แลว้ผลท่ีไดร้บัเป็นอยา่งไร  
6  .เม่ือทา่นไดร้บัข่าวสารประชาสมัพนัธจ์ากหนว่ยงาน ขา่วสารใดใหผ้ลตรงความตอ้งการของท่านมากท่ีสดุ  
7 .การประชาสมัพนัธข์องหน่วยงานสง่ผลตอ่การเปล่ียนแปลงทศันคติ ความรู ้หรือเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
ทา่นหรือไม ่อย่างไร  
8  .ประโยชนท่ี์ไดร้บัจากการประชาสมัพนั ธข์องหนว่ยงานมีอะไรบา้ง และสิ่งใดท่ียงัไมส่ามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของทา่นได ้ 
9  .ท่ีผา่นมาทา่นรูส้กึช่ืนชมการใหบ้ริการประชาสมัพนัธข์องหนว่ยงานในเรื่องอะไรบา้งหรือไม ่เพราะเหตใุด
จงึเป็นเชน่นัน้  

10 .ทา่นมีความรูส้ึกตอ่หนว่ยงานอยา่งไรเก่ียวกบัภาพลกัษณด์า้นก ารประชาสมัพนัธข์องหนว่ยงานและมี
ขอ้เสนอแนะอย่างไรบา้ง เพ่ือการปรบัปรุงการพฒันา  
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แบบตรวจสอบรายการประเมินอภมิาน 
ปรับปรุงจาก Stufflebeam and Social Impact (2012) 

มาตรฐานอรรถประโยชน ์(Utility) ควรมีการประเมิน ดังนี้ 
U1 ความน่าเชื่อถอืของผู้ประเมิน 
 ผูป้ระเมินท่ีมีความสามารถดา้นการประเมิน 
 ผูป้ระเมินเป็นผูไ้ม่มีส่วนไดส้่วนเสีย และมีความน่าเช่ือถือ 
 ผูป้ระเมินท่ีเขา้ใจบรบิทของกระบวนการประชาสมัพนัธห์น่วยงานภาครฐั 
 ใหข้อ้มลูเก่ียวกบัวธีิการและขัน้ตอนในการประเมินแก่ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย 
 ใหค้วามสนใจตอ่ขัน้ตอนการประเมินท่ีก าหนดไว ้

 4-5 ดีมาก   2-3 ดี   0-1 พอใช ้  

U2 การเข้าร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ก าหนดผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียต่าง ๆ อย่างครอบคลมุ 
 ระบหุนา้ท่ีของผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียในการเขา้รว่มการประเมิน 

 ก าหนดขอบเขตของการประเมินกระบวนการประชาสมัพนัธ์ 
 ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียท าความเขา้ใจโมเดลเชิงตรรกะก่อนรบัการประเมิน 
 ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียมีส่วนรว่มในการใหข้อ้มลูส าหรบัพฒันาโมเดลเชิงตรรกะ 

 4-5 ดีมาก   2-3 ดี   0-1 พอใช ้  

U3 คุณค่าภายนอก 

 ระบคุวามตอ้งการของสงัคมอย่างถูกตอ้ง ไดแ้ก่ ผลผลิต ผลลพัธ ์ผลกระทบ 
 ตดัสินคณุค่าดว้ยหลกัฐานเชิงประจกัษ ์แสดงถงึหลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 ค านงึถงึคณุคา่ท่ีเกิดขึน้กบัผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียระบคุวามตอ้งการของผูใ้ชผ้ลประเมินกระบวนการประชาสมัพนัธ์

อย่างถกูตอ้ง 
 ค านงึถงึคณุคา่ท่ีเกิดขึน้กบัผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย 
 ค านงึถงึเปา้หมายในการด าเนินกระบวนการประชาสมัพนัธ์ 

 4-5 ดีมาก   2-3 ดี   0-1 พอใช ้  

การใหค้ะแนนการประเมินมาตรฐานอรรถประโยชน ์
จ านวนขอ้ ระดบัดีมาก           _______ x 3 = _______ 
จ านวนขอ้ ระดบัดี                 _______ x 2 = ________ 
จ านวนขอ้ ระดบัพอใช ้          _______ x 1 = ________ 
                          รวมคะแนน               = __________ 

ความแข็งแกรง่ในการประเมินมาตรฐานอรรถประโยชน ์

    8 (93%)  ถงึ  9    ดีมาก 

    5 (50%)  ถงึ  7    ดี 

   0  (0%)    ถงึ  4   พอใช ้

_______(คะแนนรวม) ÷ 9 = _____x100 =_____ 
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มาตรฐานความเป็นไปได้ (Feasibility) ควรมีการประเมิน ดงันี ้
F1 การด าเนินงานทีส่ามารถปฏิบัติได ้
 มีการเก็บขอ้มลูอยา่งครอบคลมุ 
 ใชเ้ครือ่งมือในการเก็บขอ้มลูที่จ าเป็น 
 ไดข้อ้มลูที่จ าเป็นอยา่งเพยีงพอท่ีใชใ้นการประเมิน 
 เลอืกวิธีการด าเนินงานท่ีถกูตอ้งและเหมาะสม 
 ด าเนินการประเมินโดยค านงึการมีสว่นรว่ม 

 4-5 ดีมาก   2-3 ดี   0-1 พอใช ้  

F2 การปฏิบัติงานตามสภาพบริบท 

 สอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีแตล่ะกลุม่ 
 หลกีเลีย่งความคลาดเคลือ่นท่ีอาจเกิดขึน้ในแตล่ะบรบิท 
 รายงานสทิธิควรรูข้องผูเ้ขา้รว่ม 
 รายงานความแตกตา่งทางความคิด 
 ขออนญุาตหนว่ยงานก่อนการประเมินหรอืไดร้บัการเชิญใหม้ีการประเมิน 

 4-5 ดีมาก   2-3 ดี   0-1 พอใช ้  

การใหค้ะแนนการประเมินมาตรฐานความเป็นไปได ้

จ านวนขอ้ ระดบัดีมาก     _______ x 3 = _______ 
จ านวนขอ้ ระดบัดี            _______ x 2 = ________ 
จ านวนขอ้ ระดบัพอใช ้     _______ x 1 = ________ 
                          รวมคะแนน             = __________ 

ความแข็งแกรง่ในการประเมินมาตรฐานความ

เป็นไปได ้

  5 (93%)    ถึง   6   ดีมาก 

  2 (50%)    ถึง   4   ดี 

  0  (0%)     ถึง   3   พอใช ้

_______(คะแนนรวม) ÷ 6 = _____x100 =_____ 
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มาตรฐานความเหมาะสม (Propriety) ควรมีการประเมิน ดงันี ้ 
P1 ข้อตกลงที่เป็นทางการ 
 มีประเด็นในการประเมิน 
 มีผูเ้ขา้รว่มของหนว่ยงานภาครฐั 
 มีความนา่เช่ือถือและเปิดเผยขอ้มลู 
 มีบคุลากรทัง้ภายในและภายนอกที่มีสว่นรว่มในการประเมิน 
 มีแหลง่ขอ้มลูในการประเมิน จากบคุคล และเอกสาร 

 4-5 ดีมาก   2-3 ดี   0-1 พอใช ้  

P2 ผลประโยชนท์บัซ้อน 

 มีนกัประเมินหลายคน 
 ใชบ้คุคลท่ีมีคณุสมบตัเิฉพาะในการประเมิน แมม้ีความขดัแยง้ของผลประโยชน ์
 มีผูป้ระเมินภายในเพื่อรายงานขอ้มลูการประเมินแก่ผูบ้รหิารอยา่งตรงไปตรงมา 
 มีการท าความเขา้ใจแนวทางการประเมินรว่มกบัผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี 
 ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีไดร้บัขอ้เสนอแนะจากการประเมิน 

 4-5 ดีมาก   2-3 ดี   0-1 พอใช ้    

การใหค้ะแนนการประเมินมาตรฐานความเหมาะสม 
จ านวนขอ้ ระดบัดีมาก           _______ x 3 = _______ 
จ านวนขอ้ ระดบัดี                 _______ x 2 = ________ 
จ านวนขอ้ ระดบัพอใช ้          _______ x 1 = ________ 
                          รวมคะแนน                = __________ 

ความแข็งแกรง่ในการประเมินมาตรฐานความ

เหมาะสม 

  5 (93%)    ถึง   6   ดี 

  2 (50%)    ถึง   4   พอใช ้

  0  (0%)     ถึง   3   ควรปรบัปรุง 

_______(คะแนนรวม) ÷ 6  = _____x100 =_____ 
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มาตรฐานความถกูต้อง (Accuracy) ควรมีการประเมิน ดงันี ้ 
A1 การใช้สารสนเทศที่เที่ยงตรง 
 มีค าถามสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคป์ระเมิน 
 การก าหนดผูใ้หข้อ้มลูสอดคลอ้งกบัตวัชีว้ดั 
 การเก็บขอ้มลูสามารถตอบค าถามประเมินได ้
 มีการอธิบายเกณฑก์ารประเมิน 
 ใชเ้ครือ่งมือเหมาะสมกบัวิธีการ 

 4-5 ดีมาก   2-3 ดี   0-1 พอใช ้  

A2 การจัดการสารสนเทศ 

 ไดข้อ้มลูจากแหลง่ขอ้มลูที่หลากหลาย 
 เก็บขอ้มลูก่อนการประเมินอยา่งถกูตอ้งตรงประเด็น 
 ใชว้ธีิการเก็บรวบรวมขอ้มลูที่หลากหลายตามความเหมาะสม 
 จดัท าเอกสารและรายงานเกณฑ ์วิธีการท่ีใชเ้ลอืกแหลง่ขอ้มลู 
 แสดงเครือ่งมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

 4-5 ดีมาก   2-3 ดี   0-1 พอใช ้  

การใหค้ะแนนการประเมินมาตรฐานความถกูตอ้ง 

จ านวนขอ้ ระดบัดีมาก          _______ x 3 = ________ 
จ านวนขอ้ ระดบัดี                 _______ x 2 = ________ 
จ านวนขอ้ ระดบัพอใช ้          _______ x 1 = ________ 
รวมคะแนน                                           = __________ 

ความแข็งแกรง่ในการประเมินมาตรฐานความ

ถกูตอ้ง 

  5 (93%)    ถึง   6   ดีมาก 

  2 (50%)    ถึง   4   ดี 

  0  (0%)     ถึง   3   พอใช ้

_______(คะแนนรวม) ÷ 6 = _____x100 =_____ 
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มาตรฐานความรับผิดชอบในการประเมิน (Evaluation Accountability) ควรมีการประเมิน ดังนี ้

E1 เอกสารที่ใช้ในการประเมิน 
 มีวตัถปุระสงคใ์นการประเมิน 
 มีการออกแบบการประเมิน 
 มีกระบวนการประเมิน 
 มีแนวทางการเก็บรวบรวมประเมนิ 
 วิเคราะหค์วามเป็นไปไดข้องผลการประเมินกบับรบิทของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี 

 4-5 ดีมาก   2-3 ดี   0-1 พอใช ้  

E2 การประเมินอภมิานภายใน 

 ออกแบบและก าหนดมาตรฐานท่ีใชใ้นการตดัสนิผลการประเมิน 
 มอบหมายบคุคลที่มคีวามรบัผิดชอบในประเมินกระบวนการและผลผลติ 
 ใชก้ารประเมินอภิมานเชิงกา้วหนา้และสรุปรวม 
 ก าหนดเกณฑแ์ละตวัชีว้ดัส  าหรบัการประเมินอภิมาน 
 วิเคราะหจ์ดุแข็งจดุออ่นของงาน 

 4-5 ดีมาก   2-3 ดี   0-1 พอใช ้  

E3 การประเมินอภมิานภายนอก 

 มีระบผุูส้นบัสนนุ ผูเ้ขา้รว่ม ผูป้ระเมิน และผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีอื่น   ๆ อยา่งชดัเจน 
 มีการใหค้  าปรกึษาแก่ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีในการระบคุวามตอ้งการจ าเป็น 
 มีการประสานงานเพื่ออภิมานอยา่งอิสระท่ีมีความเป็นไปได ้
 มีการน าผลการประเมินอภิมานภายนอกมาใชป้รบัปรุงงาน 
 ออกแบบแนวทางการประเมินอภิมานอยา่งตอ่เนื่อง 

 4-5 ดีมาก   2-3 ดี   0-1 พอใช ้  

การใหค้ะแนนการประเมินมาตรฐานความรบัผิดชอบใน

การประเมิน  

จ านวนขอ้ ระดบัดีมาก         _______ x 3 = _________ 
จ านวนขอ้ ระดบัดี               _______ x 2 = _________ 
จ านวนขอ้ ระดบัพอใช ้         _______ x 1 = _________ 
                          รวมคะแนน                 = __________ 

ความแข็งแกรง่ในการประเมินมาตรฐานความ

รบัผิดชอบในการประเมิน 

    8 (93%)  ถึง  9    ดีมาก 

    5 (50%)  ถึง  7   ดี 

    0  (0%)    ถึง  4   พอใช ้

_______(คะแนนรวม) ÷ 9 = _____x100 =_____ 
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แนวทางการประเมินกระบวนการประชาสัมพันธข์ององคก์รภาครัฐ 
โดยใช้โมเดลเชิงตรรกะ 

 แนวทางการประเมินกระบวนการประชาสมัพนัธข์ององคก์รภาครฐัโดยใชโ้มเดลเชิงตรรกะ
มีวัตถุประสงคเ์พ่ือใช้เป็นแนวปฏิบตัิในการประเมินกระบวนการประชาสัมพันธ์โดยโมเดลเชิง
ตรรกะท่ีพฒันาขึน้ อนัจะเปิ็นประโยชนใ์นการไดร้บัสารสนเทศท่ีมีความเท่ียงตรงและน่าเช่ือถือ
ของผลการประเมิน ประกอบดว้ย สาระส าคญั ไดแ้ก่ คณุสมบตัิของผูป้ระเมิน กรอบการประเมิน 
ขัน้ตอนการประเมิน ดงันี ้
 
1 .คุณสมบัตผู้ิประเมิน 
 การประเมินกระบวนการประชาสมัพนัธโ์ดยใชโ้มเดลเชิงตรรกะควรมีผูป้ระเมินจ านวน 3 
คน เพ่ือใหเ้กิดความน่าเช่ือถือ ตลอดจนความไวว้างใจของผูร้บัการประเมินและการใชป้ระโยชน์
จากผลการประเมินโดยผูป้ระเมินแตล่ะคนมีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้
 คุณสมบัตท่ัิวไปของผู้ประเมิน 
 1 .เคยมีประสบการณก์ารประเมินเก่ียวกบัหนว่ยงานภาครฐั หรือ 
 2 .เคยมีประสบการณก์ารท างานเก่ียวกบัหนว่ยงานภาครฐั หรือ 
 3  .เคยมีผลงานวิจยัหรือผลงานวิชาการเก่ียวกบัหน่วยงานภาครฐั  )ตัง้แตข่อ้  1-3 มีขอ้ใด
ขอ้หนึ่งได(้ 
 4  .เป็นผูป้ระเมินท่ีมีความเป็นกัลยาณมิตรเพ่ือใหผู้มี้ส่วนไดส้่วนเสียในการประเมินเกิด
ความไวว้างใจและเตม็ใจใหข้อ้มลู  
 5 .ผูป้ระเมินตอ้งศกึษาแนวทางการประเมินฉบบันีก้่อนการประเมินใหเ้ขา้ใจก่อน 

การประเมินคุณภาพภายใน 
 1  .ความเช่ียวชาญของผู้ประเมินควรเป็นผู้ประเมินท่ีมีประสบการณ์ด้านการท างาน
เก่ียวกบัการประชาสมัพนัธม์ากกว่า 3 ปี โดยเป็นบคุลากรในหน่วยงาน จ านวน 2 คน    ) หากเป็นไป
ได้ควรจบการศึกษาท่ีเ ก่ียวข้องกับสาขาวิชาด้านการประชาสัมพันธ์   (และผู้ประเมินท่ีมี

ประสบการณด์า้นการประเมินกิจกรรมหรือโครงการการใหบ้ริการทางสงัคมมาก กว่า 3 ปี โดยเป็น
บคุลากรภายในหน่วยงานจ านวน 1 คน  )หากเป็นไปไดค้วรจบการศกึษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชา
การประเมิน การวดัผล หรือการวิจยั(  

 2  .การคัดเลือกผู้ประเมินควรผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการหรือคณะท างานท่ี
เก่ียวขอ้งกบักระบวนการประชาสมัพนัธ ์
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 3  .ผูป้ระเมินทัง้  3 คน ตอ้งมีความเต็มใจและสะดวกในการเขา้ร่วมการประเมินตามนดั
หมาย และการประชมุปรกึษาหารือเพ่ือจดัท าสารสนเทศการประเมิน 
 การประเมินคุณภาพภายนอก 
 คณุสมบตัิของผูป้ระเมินคณุภาพภายนอกใหใ้ชเ้กณฑต์ามการประเมินคณุภาพภายใน 

โดยปรบัเปล่ียนเป็นบุคคลภายนอกท่ีมีความเช่ียวช าญเฉพาะดา้นการประชาสัมพันธ์และจบ
การศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกับสาขาวิชาดา้นการประชาสมัพันธ์ ส  าหรบัดา้นการประเมินควรมีความ
เช่ียวชาญเฉพาะดา้นการประเมินและจบการศกึษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาการประเมิน วิจยั หรือ
วัดผล ทั้งนี ้ผู้ประเมินต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับการรายงานผลการประเมินให้แก่งาน
ประชาสมัพนัธ ์
 บทบาทหน้าทีห่ลักของผู้ประเมินมีดังนี ้
 1  .ชีแ้จงขอ้มูลเก่ียวกับวิธีการการประเมิน กรอบการประเมิน วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
เครื่องมือการประเมิน และก าหนดการประเมิน 
 2  .ท าความเขา้ใจแนวทางการประเมินกระบวนการประชาสมัพนัธข์ององคก์รภาครฐัโดย
ใชโ้มเดลเชิงตรรกะ 
 3  .ท าความเขา้ใจและศกึษาบริบทของหน่วยงานท่ีประเมิน ตลอดจนวิเคราะหผ์ูมี้ส่วนได้
สว่นเสีย 
 4  .ชีแ้จงบทบาทการประเมินของผูป้ระเมินในฐานะการประเมินแบบกัลยาณมิตร บอก
วตัถปุระสงคก์ารประเมิน การน าผลการประเมินไปใชป้ระโยชนเ์พ่ือพฒันาไมใ่ชเ่พ่ือการจบัผิด 
 5  .ก าหนดขอบเขตของการประเมินและบทบาทของผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียต่าง ๆ ตลอดจน
ชีแ้จงกระบวนการประเมินการประชาสมัพนัธโ์ดยใชโ้มเดลเชิงตรรกะ 
 6 .ประชมุรายงานผลการประเมินใหผู้มี้ส่วนไดส้่วนเสียทราบถึง จดุแข็ง และขอ้เสนอแนะ
เพ่ือการพฒันา ตามตวับง่ชีท่ี้ก าหนดในโมเดลเชิงตรรกะ พรอ้มทัง้น  าเสนอโมเดลเชิงตรรกะ 
 7  .จดัท ารายงานสรุปย่อหรือขอ้เสนอแนะเพ่ือใหน้  าไปสู่การใชป้ระโยชนต์ามโมเดลเชิง
ตรรกะ 
 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ภาพรวมของผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียใหก้ าหนดบทบาทขึ ้ นอยู่กับบริบทขององคก์ร แต่อย่าง
นอ้ยผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียท่ีเก่ียวขอ้งประมาณ 70 %ของกลุม่ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย  )เช่น ผูมี้ส่วนไดส้่วน
เสีย  10 กลุ่ม ควรมีตวัแทนในการใหข้อ้มลูประเมินมากกว่า 7 กลุ่มหรือทกุกลุ่มยิ่งดี   (นอกจากนี้
เพ่ือใหก้ารประเมินเกิดความยั่งยืนอาจใหผู้มี้สว่นไดส้ว่นเสียมามีส่วนรว่มในการประเมิน เพ่ือสรา้ง
หรือพฒันาศกัยภาพทางการประเมินอีกดว้ย 
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 ทัง้นีผู้้มีส่วนไดส้่วนเสียควรท าความเข้าใจโมเดลเชิงตรรกะและแนวทางการประเมิน
กระบวนการประชาสมัพนัธโ์ดยใชโ้มเดลเชิงตรรกะก่อนรบัการประเมิน อาจท าในรูปแบบการอ่าน

เอกสารหรือการรบัฟังค าอธิบายจากผูป้ระเมิน หรือการตอบค าถามในประเดน็ท่ีสงสยั 
2 . กรอบการประเมิน 

 การประเมินนีอ้อกแบบการประเมินจากโมเดลเชิงตรรกะของกระบวนการประชาสมัพนัธ์
ขององคก์รภาครฐัโดยมีโมเดลดงัแผนภาพดงันี ้
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จากโมเดลเชิงตรรกะขา้งตน้น ามาออกแบบกรอบการประเมินดงันี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  111 

 
 
3 .ขัน้ตอนการประเมิน 
 1 .ผูป้ระเมินสอบถามความตอ้งการใชผ้ลการประเมินของผูใ้ชผ้ลการประเมินเพ่ือก าหนด
บทบาทการประเมิน เชน่ การประเมินความกา้วหนา้ หรือการประเมินสรุปผล 
 2 .ประเมินชีแ้จงวตัถปุระสงคก์ารประเมินและบทบาทการมีสว่นรว่มของผูมี้สว่นไดส้ว่น
เสียในการประเมิน ตลอดจนตวับง่ชีก้ารประเมิน เครื่องมือ และแหลง่ขอ้มลูท่ีจดัเก็บขอ้มลู 
 3 .ผูป้ระเมินด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลู ตามกระบวนการท่ีออกแบบรว่มกนัระหว่างผูมี้
สว่นไดส้ว่นเสีย โดยมีกรอบการประเมินเป็นหลกัในการออกแบบรว่มกนั 
 4 .ผูป้ระเมินด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
 5 .ผูป้ระเมินสรุปผลการประเมินและน าเสนอผลการประเมินตอ่ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย และรบั
ฟังความคิดเห็น 
 6 .ผูป้ระเมินจดัท าสรุปรายงานผลการประเมินตามโมเดลเชิงตรรกะ โดยผลการประเมินท่ี
ผา่นเกณฑก์ารประเมินจะเป็นจดุเดน่ของหน่วยงาน และจดุท่ีควรพฒันาจะเป็นขอ้เสนอแนะเพื่อ
การปรบัปรุง ทัง้นีข้อ้เสนอแนะใหน้ าเสนอตามเกณฑก์ารประเมินท่ียงัพบหลกัฐานเชิงประจกัษไ์ม่
ชดัเจน 
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