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บทคัดย่อ 

การศกึษาเร่ือง การวางแผนและการดําเนินงานประชาสมัพนัธ์ของกรมควบคมุมลพิษ เป็น

การศึกษาโดยใช้แนวทางการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) ท่ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศกึษา

กระบวนการวางแผนและการดําเนินงานประชาสมัพนัธ์ของกรมควบคมุมลพิษ และเพ่ือศกึษาปัญหาและอปุสรรค

ในการวางแผนและการดําเนินงานประชาสมัพนัธ์ของกรมควบคมุมลพิษ โดยผู้ศกึษาได้ดําเนินการสมัภาษณ์

แบบเจาะลึก (In – Depth Interview) ผู้บริหารและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง และการเก็บข้อมูลจากเอกสาร 

เชน่ รายงานประจําปี บทความ ฯลฯ  

ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการวางแผนการดําเนินงานประชาสมัพนัธ์ของกรมควบคมุ

มลพิษ การกําหนดแผนประชาสัมพันธ์เพ่ือนํามาเป็นเคร่ืองมือในการปฏิบตัินัน้ถูกกําหนดจาก

นโยบายสองส่วน  ประกอบด้วย นโยบายทัว่ไป และนโยบายเฉพาะกิจ  ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วน

เพิ่มเตมิท่ีผู้บริหารระดบัสงูกําหนดและมอบหมายให้ดําเนินการประชาสมัพนัธ์ ในส่วนของการวาง

แผนการประชาสมัพนัธ์ เป็นการวางแผนประชาสมัพนัธ์ภาครัฐ ท่ีตอบสนองนโยบายตามบทบาท

ภารกิจและหน้าท่ีของกรมควบคมุมลพิษ ซึง่แผนประชาสมัพนัธ์ของกรมควบคมุมลพิษ ถกูกําหนด

ขึน้เป็นแผนรายปี ภายใต้ช่ือโครงการรวมพลงัลดมลพิษ เพ่ือคณุภาพชีวิตท่ีดี  เพ่ือเป็นเคร่ืองมือใน

การปฏิบตังิานด้านการประชาสมัพนัธ์ วตัถปุระสงค์ของการวางแผนประชาสมัพนัธ์ เพ่ือประชาชน

ได้รับรู้ผลการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของกรมควบคุมมลพิษ  โดยมีระยะเวลาดําเนินการ

ประชาสมัพนัธ์แบง่ตามระยะเวลาการจดัทํางบประมาณ คือ เดือนตลุาคม 2553 – เดือนกนัยายน 

2554  

กิจกรรมท่ีเลือกใช้ในการประชาสมัพนัธ์ของกรมควบคมุมลพิษ ได้แก่ กิจกรรมการสร้าง

การมีส่วนร่วม เป็นกิจกรรมท่ีมีลกัษณะการดําเนินงานท่ีสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มเป้าหมาย

และกรมควบคุมมลพิษ  ทัง้การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการสร้างแรงจูงใจด้านการเชิดชู

เกียรติและมอบเงินรางวลั เพ่ือนําไปสู่การมีส่วนร่วมของสาธารณชน และกิจกรรมตามนโยบาย

เฉพาะกิจ เป็นกิจกรรมการประชาสมัพนัธ์ท่ีผู้บริหารระดบัสูงมอบหมายเป็นพิเศษ นอกเหนือจาก

การจดักิจกรรมการประชาสมัพนัธ์ทัว่ไป 
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สําหรับส่ือเพ่ือการประชาสมัพันธ์ของกรมควบคุมมลพิษ เลือกใช้ส่ือกระแสหลัก ทัง้ส่ือ

วิทยุโทรทศัน์ และส่ืออ่ืนๆ ได้แก่ ส่ือสิ่งพิมพ์ โดยแบ่งเป็นส่ือท่ีควบคมุเนือ้หาสาระและเวลา โดย

การซือ้พืน้ท่ีส่ือ และส่ือท่ีไม่สามารถควบคุมได้ โดยขอความร่วมมือผ่านส่ือมวลชน เพ่ือเพิ่ม

ศกัยภาพในการประชาสมัพนัธ์ เช่น การขอความร่วมมือเผยแพร่อกัษรว่ิงกับสํานกัข่าวแห่งชาต ิ

สถาบนัการประชาสมัพนัธ์ เป็นต้น รวมทัง้การจดัแสดงนิทรรศการ เพ่ือเผยแพร่การดําเนินงานของ

องค์การให้เป็นท่ีรับรู้  

การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการวางแผนประชาสัมพันธ์ พบว่านโยบายการ

ประชาสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและไม่ต่อเน่ือง การให้ความสําคัญงานประชาสัมพันธ์ของผู้ บริหาร

ระดบัสูง ส่งผลต่อการวางแผนงานด้านประชาสมัพนัธ์  ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร  บุคลากร

ขาดทักษะด้านการส่ือสารกับประชาชน และปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ ทําให้การคดัเลือก

กิจกรรมทางการประชาสมัพนัธ์ถกูจํากดั 

ทัง้นีผู้้ศกึษาได้ให้ข้อเสนอแนะควรมีการทบทวนแผนและการดําเนินงานให้สอดคล้องตรง

ตามเป้าหมายท่ีกําหนดขึน้ โดยให้ผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีบทบาทในการเสนอแนะและกําหนดแนว

ทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การ  เ พ่ือสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานด้านการ

ประชาสมัพนัธ์ ควรมีการศึกษาการทบทวนสถานการณ์ (Reviewing the Situation) ก่อนจดัทํา

แผนประชาสมัพนัธ์ เพ่ือวิเคราะห์ถึงสภาพการณ์ขององค์การ ปัจจยัแวดล้อม และสภาพปัญหา 

และควรมีการศึกษาการประเมินผลการดําเนินงานประชาสมัพนัธ์อย่างต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม 

รวมทัง้ควรมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีจะดําเนินการประชาสัมพันธ์ และมีการวางแผน

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยสร้างพันธมิตรและเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์การกับกลุ่ม

พนัธมิตรด้านสิ่งแวดล้อม นําไปสู่ความร่วมมือและการสนบัสนุนกิจกรรมด้านการประชาสมัพนัธ์

ในอนาคต 

คาํสาํคัญ การวางแผนประชาสมัพนัธ์, การดําเนินงานประชาสมัพนัธ์, กรมควบคมุมลพิษ 
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Abstract 

A Study of Planning and Implementations for Public Relations of the  Pollution 

Control Department (PCD) in forms of qualitative research by using in – depth Interview 

.The study applying idea and related theory to collect data. The tools focus on 

expressing opinion including collecting data from related information. Such as article 

,annual report  and academic documents.  The objectives of this research were to   

investigate the knowledge and understanding on implementations for public relations of 

the  pollution control department . And study of public relations problem. 

From the result of the research of planning and implementations for public 

relations of the  pollution control department are as follows the general organization 

policy and  accelerative organization policy  and planning  for government . ‘Green 

Power  Save Earth  project’  , the project  public relations of  the PCD’ since October  

2010 – September 2011. ,  implementation of the  public relations for comprehension of 

the roles,mission and responsibilities  

Under the public relations  plan of Pollution Control Department, several 

activities are included such as public participation focused on the collaboration 

activities between targeted group and PCD’ responsibilities ,  knowledge building and 

incentive creating strategy activities by rewarding and monetary aspects. Some public 

relation activities are also included for specified administrative policy. 

Various media channels are used in public relation plan of Pollution Control 

Department. Radio and television broadcasting are used as major media types. Other 

channels are also utilized such as newspaper, printing media.  There are two types of 

the selected media for strengthen the public relation plan; controllable or purchased 

media and uncontrollable media.  

The study of public relations problem, there are important point of problems to 

show. One, the organization policy is not distinct and continuing. The chief executive is 

not give priority about public relations that has impact to plan the public relations 

activities and projects. Obvious problems are the lack of key person and personnel, the 
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public relations skill and the budget. All of these problems effect on public relationship 

activities. 

In the view of the researcher has the recommendation to improve the public 

relations planning. In the future. First, public relations plan and overall result have be 

revised and evaluated. Next step, it should be studied and revised the situation and 

important points such as the SWOT Analysis process. And then, set the public relations 

strategy including the priority projects including develop personnel skills and make 

powerful environmental network.           

Keyword Planning for Public Relations, Implementations for Public Relations, the 

Pollution Control Department 

 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 

การประชาสัมพันธ์ เป็นองค์ประกอบสําคัญท่ีทําให้การดําเนินงานขององค์การบรรลุ

เป้าหมายท่ีกําหนดไว้ ด้วยการกําหนดวิธีการส่ือสารขององค์การ กําหนดวัตถุประสงค์และ

เคร่ืองมือในการส่ือสาร เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจท่ีถกูต้อง ตลอดจนสร้างความสมัพนัธ์อนัดีต่อกัน 

เพ่ือให้นําไปสู่ความเข้าใจและให้การสนับสนุนร่วมมือ ก่อประโยชน์แก่องค์การและนําไปสู่

เป้าหมายท่ีองค์การกําหนดไว้  การวางแผนประชาสมัพนัธ์เพ่ือนําไปปฏิบตัิ จึงเปรียบเสมือนเข็ม

ทิศในการกําหนดแนวทางการดําเนินงานส่ือสารขององค์การสู่สาธารณชน ตัง้แต่การเผยแพร่ 

(publicity) ข้อมลูข่าวสารแก่กลุ่มเป้าหมาย การให้ข้อมลูข่าวสาร (public information) โดยเน้น

การให้ความรู้กับประชาชน และพัฒนาการส่ือสารระหว่างองค์การกับประชาชนไปสู่การ

เปล่ียนแปลงทศันคติ  การปรับเปล่ียนพฤติกรรม ซึ่งผลลพัธ์ท่ีองค์การจะได้คือได้รับการสนบัสนุน

การดําเนินงาน สร้างความไว้วางใจจากประชาชนทัง้กลุ่มเป้าหมายภายในและภายนอกองค์การ  

โดยเฉพาะในสงัคมปัจจบุนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว การแขง่ขนัด้วยข้อมลูและข่าวสาร จึง

มีความสําคญัและกลายเป็นสิ่งจําเป็นท่ีต้องได้รับการเผยแพร่  การวางแผนการดําเนินงานด้าน

ประชาสัมพันธ์จึงมีการปรับเปล่ียนรูปแบบวิธีการดําเนินงานต่างๆ   เพ่ือให้เกิดความร่วมมือทัง้

ภายในและภายนอกองค์การ เสริมยํา้และรักษาภาพลกัษณ์ท่ีดีขององค์การ สร้างความเข้าใจท่ี

ถูกต้องแก่กลุ่มเป้าหมายท่ีเก่ียวข้องกับองค์การ และเป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารระหว่าง

สถาบนั องค์การ หรือหนว่ยงาน เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอยา่งราบร่ืน  



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 5 
 

 กรมควบคุมมลพิษ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถือเป็นอีกหนึ่ง

องค์การของรัฐ ท่ีมีบทบาทภารกิจต่อการควบคมุ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ตวัอย่าง

ภารกิจท่ีสําคญัคือการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศใน

ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เพ่ือลดปัญหาหมอกควนัข้ามแดน อนันํามาซึ่งปัญหาต่อสขุภาพ

ประชาชน และสิ่งแวดล้อม การจดัการคณุภาพนํา้ การบงัคบัใช้กฎหมายกบัผู้ประกอบการท่ีเป็น

เจ้าของแหล่งกําเนิดมลพิษ เพ่ือลดปัญหาการลักลอบระบายนํา้เสียในชุมชน การสนบัสนุนให้

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนใช้สินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะจาก

ชมุชนตัง้แตต้่นทางจนถึงกระบวนการกําจดั ให้มีการจดัการท่ีถกูวิธี ซึง่ปัจจบุนัปัญหาสิ่งแวดล้อมมี

ความซับซ้อนเปล่ียนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม และพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน การ

ดําเนินงานจงึจําเป็นต้องอาศยัความร่วมมือและการสนบัสนนุจากประชาชน เพ่ือให้เกิดการมีส่วน

ร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม ดงันัน้ การวางแผนการดําเนินงานประชาสมัพนัธ์จึงมีความสําคญัต่อการ

กําหนดวิธีการส่ือสารขององค์การท่ีจะสร้างสรรค์สาร หรือข้อมูลข่าวสารขององค์การไปสู่

กลุม่เป้าหมาย โดยมีการวางแผนประชาสมัพนัธ์ในระดบัตา่งๆ เป็นขัน้ตอน สร้างความสมัพนัธ์อนั

ดีระหว่างองค์การกับประชาชน ลดความขัดแย้ง สร้างทศันคติท่ีดีต่อองค์การ และนําไปสู่ความ

ร่วมมือจากกลุม่เป้าหมาย    

 ก ร ม ค ว บ คุ ม ม ล พิ ษ   ก่ อ ตั ้ง ขึ ้น ต า ม พ ร ะ ร า ช ก ฤ ษ ฎี ก า แ บ่ ง ส่ ว น ร า ช ก า ร  

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 อนัเป็นกฎหมายท่ีเป็นผลพวงจาก 

การปรับปรุงพระราชบญัญัติส่งเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2518 ฉบบัเดิม เป็น

พระราชบญัญัติส่งเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535   โดยมีอํานาจหน้าท่ีในการ

เสนอความเห็นเพ่ือจดัทํานโยบายและแผนการส่งเสริม และรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ด้านการควบคุมมลพิษ  เสนอแนะการกําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมาตรฐาน

ควบคุมมลพิษจากแหล่งกําเนิด   จัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมาตรการในการ

ควบคมุ ป้องกนัและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ด้านการควบคุมมลพิษ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมควบคมุมลพิษ  ประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุด  คือ อธิบดี

กรมควบคมุมลพิษ   รองลงมา คือ ผู้บริหารระดบั รองอธิบดีกรมควบคมุมลพิษ จํานวน  2 คน และ

ผู้บริหารระดบัผู้ อํานวยการ  จํานวน 8 สํานกั ได้แก่  สํานกังานเลขานุการกรม กองนิติการ กอง

แผนงานและประเมินผล สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย สํานักจัดการคุณภาพนํา้

สํานกัจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ฝ่ายตรวจและบงัคบัการ ฝ่ายคณุภาพสิ่งแวดล้อมและ
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ห้องปฏิบตัิการ โดยแตล่ะสํานกั ประกอบด้วยฝ่ายตา่งๆ   เพ่ือดําเนินงานตามบทบาทและหน้าท่ี 

ในการจดัทํานโยบายและแผนการสง่เสริม และรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติด้านการควบคมุ

มลพิษ  เสนอแนะการกําหนดมาตรฐานคณุภาพสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานควบคมุมลพิษจาก

แหล่งกําเนิด   จดัทําแผนจดัการคณุภาพสิ่งแวดล้อม และมาตรการในการควบคมุ ป้องกันและ

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม และรักษาคณุภาพ

สิ่งแวดล้อมแหง่ชาต ิด้านการควบคมุมลพิษ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

 

วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือศกึษากระบวนการวางแผนและการดําเนินงานประชาสมัพนัธ์โครงการรวมพลงั ลด

มลพิษ เพ่ือคณุภาพชีวิตท่ีดี ปี 2554 ของกรมควบคมุมลพิษ  

2.เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการวางแผนและการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ 

โครงการรวมพลงั ลดมลพิษ เพ่ือคณุภาพชีวิตท่ีดี ปี 2554 ของกรมควบคมุมลพิษ  

 

วิธีการวิจัย 

การวางแผนและการดําเนินงานประชาสมัพนัธ์โครงการรวมพลงั ลดมลพิษ เพ่ือคณุภาพ

ชีวิตท่ีดี ปี 2554  ของกรมควบคมุมลพิษ  เป็นการศึกษาโดยใช้แนวทางการวิจัยเชิงคณุภาพ 

(Qualitative Research) โดยการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In – Depth Interview) ผู้บริหารท่ี

เก่ียวข้องและผู้ รับผิดชอบท่ีมีบทบาทในการกําหนดนโยบาย การวางแผนและการควบคุมการ

ดําเนินงานประชาสมัพนัธ์ของกรมควบคมุมลพิษ เป็นข้อมูลปฐมภูมิ และการเก็บข้อมูลทุติยภูมิ

เพ่ือศึกษารวบรวมข้อมูลจากหนังสือ บทความ และเอกสารต่างๆ รวมถึงบันทึกการประชุม

คณะทํางานการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กรมควบคุมมลพิษ เพ่ือศึกษาการวางแผนและการ

ดําเนินงานประชาสมัพนัธ์ของกรมควบคมุมลพิษ ปี 2554 วิธีการดําเนินงาน ปัญหาและอปุสรรค

ในการดําเนินงานประชาสมัพนัธ์  

 

ผลการวิจัยและอภปิราย 

การวางแผนและการดําเนินงานประชาสมัพนัธ์ของกรมควบคมุมลพิษ สามารถเสนอผล

การศกึษาได้เป็น 3 สว่น คือ   

ส่วนท่ี 1 นโยบาย และแนวทางการวางแผนประชาสัมพันธ์โครงการรวมพลัง ลดมลพิษ 

เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของกรมควบคุมมลพษิ  

1.1 นโยบายการประชาสมัพนัธ์ 
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นโยบายการประชาสมัพนัธ์ของกรมควบคมุมลพิษ ถูกกําหนดให้อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ 

ทส.(กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) การควบคุม การลดปริมาณของเสียและพิษ

อนัตรายจากการขยายตวัของเมืองและภาคอุตสาหกรรม กิจกรรมหลกัท่ี 5 การพฒันาระบบการ

จดับริหารจัดการองค์กร  จํานวนงบประมาณ 5,441,600 บาท เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 

ควบคมุมลพิษ สิ่งแวดล้อมดีเพ่ือประชาชน อย่างมีส่วนร่วม โดยนโยบายการประชาสมัพนัธ์แบ่ง

ออกเป็น 2 ลกัษณะ ได้แก่ นโยบายทัว่ไป ซึ่งเป็นนโยบายท่ีผู้บริหารกรมควบคมุมลพิษมอบหมาย

ตามลําดับชัน้การบริหาร และนโยบายเฉพาะกิจ  ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนเพิ่มเติมท่ีผู้ บริหาร

ระดบัสงูกําหนดและมอบหมายให้ดําเนินการประชาสมัพนัธ์  

1.2 แนวทางการวางแผนประชาสมัพนัธ์ 

การวางแผนการประชาสมัพนัธ์ โครงการรวมพลงั ลดมลพิษ เพ่ือคณุภาพชีวิตท่ีดี ของกรม

ควบคมุมลพิษ เป็นการวางแผนประชาสมัพนัธ์ภาครัฐ เพ่ือชีแ้จงนโยบาย การดําเนินงาน ผลงาน

ตา่งๆ ให้ประชาชนกลุม่เป้าหมายกลุม่ตา่งๆ ได้รับทราบ  

วตัถุประสงค์ของการวางแผนประชาสัมพนัธ์ โครงการรวมพลงั ลดมลพิษ เพ่ือคุณภาพ

ชีวิตท่ีดี ของกรมควบคมุมลพิษ เพ่ือประชาชนได้รับรู้ผลการดําเนินงานของกรมควบคมุมลพิษ  ใน

การป้องกนั  แก้ไข  การแจ้งเตือนภยั  และเฝ้าระวงัปัญหามลพิษ นําไปสูค่วามศรัทธาตอ่องค์กร 

กลุม่เป้าหมายในการประชาสมัพนัธ์ โครงการรวมพลงั ลดมลพิษ เพ่ือคณุภาพชีวิตท่ีดี 

ของกรมควบคมุมลพิษ ประชาชน และส่ือมวลชนสายสิ่งแวดล้อม จงึเน้นการใช้ส่ือกระแสหลกัท่ีมี

ศกัยภาพในการเข้าถึงกลุม่เป้าหมายทัง้ส่ือวิทยโุทรทศัน์ ส่ือหนงัสือพิมพ์ และจดักิจกรรมสร้าง

การมีสว่นร่วมด้านการป้องกนัมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อม 

ส่ือเพ่ือการประชาสมัพนัธ์โครงการรวมพลงั ลดมลพิษ เพ่ือคณุภาพชีวิตท่ีดี ของกรม

ควบคมุมลพิษ ประกอบด้วย ส่ือท่ีควบคมุได้ในด้านการผลิตเนือ้หาสาระ วิธีการ และความถ่ีของ

การนําเสนอ และส่ือท่ีใช้วิธีการซือ้พืน้ท่ีส่ือ เชน่ สกู๊ปขา่วเผยแพร่ทางสถานีโทรทศัน์ บทความทาง

หนงัสือพิมพ์ จดหมายขา่ว นิทรรศการ โปสเตอร์ เว็บไซต์  และส่ือท่ีไมส่ามารถควบคมุได้ ได้แก่ 

ส่ือมวลชนแขนงตา่งๆ ซึง่มีอิสระในการเผยแพร่ข่าวสาร   

ระยะเวลาดําเนินการประชาสมัพนัธ์โครงการรวมพลงั ลดมลพิษ เพ่ือคณุภาพชีวิตท่ีดี ของ

กรมควบคมุมลพิษ แบง่ตามระยะเวลาการจดัทํางบประมาณ คือระหวา่งเดือนตลุาคม 2553 – 

เดือนกนัยายน 2554 และใช้งบประมาณ จํานวน 5,441,600 บาท  

กิจกรรมในการประชาสมัพนัธ์โครงการรวมพลงั ลดมลพิษ เพ่ือคณุภาพชีวิตท่ีดี ของกรม

ควบคุมมลพิษ ของกรมควบคุมมลพิษ ได้แก่ กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีมี
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ลกัษณะการดําเนินงานท่ีสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มเป้าหมายและกรมควบคมุมลพิษ  ทัง้การ

สร้างความรู้ ความเข้าใจ และการสร้างแรงจูงใจด้านการเชิดชูเกียรติและมอบเงินรางวัล เพ่ือ

นําไปสู่การมีส่วนร่วมของสาธารณชน และกิจกรรมตามนโยบายเฉพาะกิจ ซึ่งเป็นกิจกรรมการ

ประชาสัมพันธ์ท่ีผู้ บริหารระดับสูงมอบหมายเป็นพิเศษ นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมการ

ประชาสมัพนัธ์ทัว่ไป  

ส่วนท่ี 2 การดาํเนินงานประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพษิ  

2.1 การถ่ายทอดนโยบายการดําเนินงานประชาสมัพนัธ์  

การถ่ายทอดนโยบายการดําเนินงานประชาสมัพนัธ์ โครงการรวมพลงั ลดมลพิษ เพ่ือ

คุณภาพชีวิตท่ีดี ของกรมควบคุมมลพิษ เป็นไปแบบทางการและไม่เป็นทางการ เน่ืองจาก

ผู้ปฏิบตังิานด้านประชาสมัพนัธ์ มีความใกล้ชิด ทํางานอยูภ่ายในองค์การเดียวกนัมาเป็นเวลานาน  

ลักษณะการถ่ายทอดนโยบายการประชาสัมพันธ์ของหัวหน้าฝ่ายมาสู่ผู้ ปฏิบัติงานด้าน

ประชาสมัพนัธ์ ประกอบด้วย หนงัสือแจ้งเพ่ือดําเนินการ ท่ีมีรายละเอียดเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง และลง

นามระบุถึงผู้ รับผิดชอบ  การแจ้งด้วยวาจา การใช้โทรศัพท์ภายใน และการประชุมอย่างเป็น

ทางการเพ่ือชีแ้จงรายละเอียดการดําเนินงานประชาสมัพนัธ์   

2.2 การดําเนินงานประชาสมัพนัธ์  

จากการศกึษาพบวา่ การดําเนินงานตามแผนประชาสมัพนัธ์ โครงการรวมพลงั ลดมลพิษ 

เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี ของกรมควบคุมมลพิษ สามารถดําเนินงานได้ตามแผนประชาสัมพันธ์ท่ี

กําหนดไว้ครบถ้วน  โดยสามารถแบ่งการดําเนินงานเป็น 2 ส่วน คือ กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วม 

เป็นกิจกรรมท่ีมีลกัษณะการดําเนินงานท่ีสร้างความร่วมมือระหวา่งกลุม่เป้าหมายและกรมควบคมุ

มลพิษ  ทัง้การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการสร้างแรงจงูใจด้านการเชิดชเูกียรติและมอบเงิน

รางวลั เพ่ือนําไปสู่การมีส่วนร่วมของสาธารณชน ได้แก่ กิจกรรมอบรมผลิตส่ือสิ่งพิมพ์ท่ีเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมค่ายเยาวชนต้นกล้าพิทกัษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมประกวดการออกแบบ

นิทรรศการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Creative กิจกรรมด้านการเผยแพร่ข่าวสาร และ

กิจกรรมตามนโยบายเฉพาะกิจ เป็นกิจกรรมการประชาสมัพันธ์ท่ีผู้บริหารมอบหมายเป็นพิเศษ 

นอกเหนือจากการจดักิจกรรมการประชาสมัพนัธ์ทัว่ไป ได้แก่ กิจกรรมส่ือมวลชนสมัพนัธ์ การสร้าง

ความร่วมมือการแก้ปัญหาหมอกควนักบัส่ือมวลชนในพืน้ท่ีภาคเหนือ  

ส่วนท่ี 3 ปัญหาและอุปสรรคในการวางแผน และการดาํเนินงานประชาสัมพันธ์ โครงการ

รวมพลังลดมลพษิ เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี ของกรมควบคุมมลพษิ  

3.1  ปัญหาและอุปสรรคในการวางแผนงานประชาสัมพันธ์ 
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จากการศึกษาการวางแผนงานประชาสมัพนัธ์ โครงการรวมพลงั ลดมลพิษ เพ่ือคณุภาพ

ชีวิตท่ีดี ของกรมควบคุมมลพิษ สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคจากการวางแผนงาน

ประชาสมัพนัธ์ ได้ดงันี ้ 1.นโยบาย นโยบายการประชาสมัพนัธ์ไม่ชดัเจนและไม่ตอ่เน่ือง  2.ปัญหา

ด้านการวางแผน 3.ปัญหาด้านงบประมาณ  และ 4.ปัญหาด้านบุคลากร ได้แก่ บุคลากรไม่

เพียงพอ  บคุลากรขาดทกัษะด้านการส่ือสารกบัประชาชน  

3.2  ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ 

 จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ของผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงาน

ประชาสัมพันธ์ สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานด้านประชาสมัพนัธ์ พบว่า

อปุกรณ์ปฏิบตังิานไมเ่พียงพอ  

 

อภปิรายผล 

จากการศกึษาเร่ือง การวางแผนและการดําเนินงานประชาสมัพนัธ์ของกรมควบคมุมลพิษ 

โดยศกึษาการวางแผนและการดําเนินงานประชาสมัพนัธ์โครงการรวมพลงั ลดมลพิษ เพ่ือคณุภาพ

ชีวิตท่ีดี  ของกรมควบคมุมลพิษ ประจําปี 2554 ทัง้นโยบาย แนวทางการวางแผนประชาสมัพนัธ์ 

การถ่ายทอดนโยบายการประชาสมัพนัธ์ การดําเนินงานประชาสมัพนัธ์ รวมถึงปัญหาและอปุสรรค

ในการวางแผนและการดําเนินงานด้านประชาสมัพนัธ์ สามารถนําผลการศกึษามาวิเคราะห์และ

อภิปรายแนวคดิ ได้ดงันี ้  

 

ส่วนท่ี 1 นโยบาย และแนวทางการการวางแผนประชาสัมพันธ์ โครงการรวมพลัง 

ลดมลพษิ เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี ของ กรมควบคุมมลพษิ  

1.1 นโยบายการประชาสมัพนัธ์ 

นโยบายการประชาสัมพนัธ์ โครงการรวมพลงั ลดมลพิษ เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี ของกรม

ควบคมุมลพิษ สามารถสรุปนโยบายการประชาสมัพนัธ์ ได้เป็น 2 ลกัษณะ คือ นโยบายทัว่ไป เป็น

นโยบายท่ีผู้บริหารกรมควบคมุมลพิษมอบหมายตามลําดบัชัน้การบริหาร ได้แก่ อธิบดีกรมควบคมุ

มลพิษ มอบหมายนโยบายผ่านเลขานุการกรม และผ่านหวัหน้าฝ่ายเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ 

ตามลําดับ และนโยบายเฉพาะกิจ เป็นนโยบายเฉพาะกิจเร่งด่วนเพิ่มเติมท่ีผู้ บริหารระดับสูง

กําหนดและมอบหมาย  

ลกัษณะการกําหนดนโยบายการประชาสมัพนัธ์โครงการรวมพลงั ลดมลพิษ เพ่ือคณุภาพ

ชีวิตท่ี ดีของกรมควบคุมมลพิษ ไ ด้ถูกกําหนดให้อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ ทส . (กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) โดยปัจจัยท่ีจะมากําหนดนโยบายประชาสมัพันธ์ของกรม
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ควบคมุมลพิษ ได้แก่ ปัจจยัภายนอก ประกอบด้วยสถานการณ์มลพิษและสิ่งแวดล้อมในขณะนัน้ 

ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย ผู้บริหาร และงบประมาณ การกําหนดนโยบายการประชาสมัพนัธ์

ดงักล่าวจึงสอดคล้องกับแนวทางการวางนโยบายและการวางแผนตามแนวคิดของ วิมลพรรษ 

อาภาเวท (2546, น.56) ท่ีการกําหนดนโยบายการประชาสัมพนัธ์ เกิดจากการนํานโยบายของ

องค์การมาวิเคราะห์เพ่ือสร้างนโยบายการประชาสมัพนัธ์  เน่ืองจากนโยบายมีความสําคญัตอ่การ

วางแผนประชาสัมพันธ์ท่ีจะช่วยให้บุคลากรทุกระดบัชัน้ในองค์การหรือหน่วยงาน ได้เข้าใจถึง

ภารกิจของหน่วยงานท่ีตนสงักดั รวมทัง้วิธีปฏิบตัิภารกิจให้ประสบความสําเร็จ และยงัจะช่วยให้

การประสานงานระหว่างหน่วยงานเป็นไปได้ง่ายขึน้ เกิดเป้าหมายในการปฏิบตัิงาน และนโยบาย

จะทําหน้าท่ีเป็นโครงร่างท่ีจะนําไปสู่การตดัสินใจของผู้บริหารระดบัต้น ทัง้นโยบายขององค์การ

และนโยบายการประชาสมัพนัธ์  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ และบรรลุเป้าหมาย

หน่วยงานหลกัท่ีกรมควบคมุมลพิษสงักดัอยู่ ซึ่งสอดคล้องกบั ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2545, น.145) ท่ี

ได้กล่าวถึง แนวคิดการบริหารนโยบายและกลยุทธ์แผนงาน ว่านโยบายเป็นแนวทางท่ีกําหนด

ทิศทาง  เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ เป็นแนวทางท่ีกําหนดขึน้โดยอาศยัพืน้ฐานจากเป้าหมายและ

แผนกลยทุธ์ขององค์การเพ่ือใช้เป็นทิศทางสําหรับบคุลากรในองค์การ  

1.2แนวทางการวางแผนประชาสมัพนัธ์ 

แนวทางการวางแผนการประชาสมัพนัธ์ โครงการรวมพลงั ลดมลพิษ เพ่ือคณุภาพชีวิตท่ีดี

ของกรมควบคมุมลพิษ เกิดจาก 2 ส่วน ได้แก่ ผู้บริหาร และคณะทํางานการประชาสมัพนัธ์และ

เผยแพร่ กรมควบคมุมลพิษ  ท่ีประกอบด้วยผู้ แทนจากสํานัก กอง ฝ่าย ของกรมควบคมุมลพิษ 

โดยมีบทบาทในการเสนอแนะและเสนอแนวทางการดําเนินงานประชาสมัพนัธ์ของกรมควบคุม

มลพิษ  เพ่ือให้ความรู้ เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร การดําเนินงาน ตลอดจนเผยแพร่ผลงานต่างๆ ให้

ประชาชนกลุม่เป้าหมายกลุม่ตา่งๆ ได้รับทราบ  ซึง่มีความสอดคล้องกบัแนวคิดการประชาสมัพนัธ์

ภาครัฐ ท่ีวิมลพรรณ ตัง้จิตเพิ่มความดี (2543,น.153 - 155)  ท่ีการประชาสมัพนัธ์ภาครัฐ เป็นการ

ประชาสัมพันธ์ท่ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือชีแ้จงนโยบาย การดําเนินงาน ผลงานต่างๆ ให้ประชาชน

กลุ่มเป้าหมายกลุ่มต่างๆ ได้รับทราบ ซึ่งนอกจากจะสร้างความรู้ความเข้าใจแล้ว ยังเป็นการ

ป้องกัน แก้ไขความเข้าใจผิดเก่ียวกับการดําเนินงานของหน่วยงาน เม่ือประชาชนได้ทราบถึง

บริการหรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล ประชาชนจะได้เข้าร่วมหรือให้ความร่วมมือ และได้รับ

ผลประโยชน์จากหน่วยงานนัน้ๆ สร้างพลงัสนบัสนุนประชามติ และความร่วมมือจากประชาชน

ด้วยการชีแ้จงให้ประชาชนทราบถึงความจําเป็น และความเข้าใจในกฎระเบียบตา่งๆ ของภาครัฐ  
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ส่วนท่ี 2 การดาํเนินงานประชาสัมพันธ์ โครงการรวมพลัง ลดมลพษิ เพ่ือคุณภาพ

ชีวิตท่ีดี ของกรมควบคุมมลพษิ 

2.1 การถ่ายทอดนโยบายการดําเนินงานประชาสมัพนัธ์ 

ในการดําเนินงานประชาสมัพนัธ์ของกรมควบคมุมลพิษ นัน้ จะมีการถ่ายทอดนโยบาย

การประชาสมัพนัธ์ เป็นระบบตามลําดบัชัน้การบริหาร หลงัจากผู้บริหารระดบัสงูมอบนโยบายแล้ว 

ทัง้ข้อสัง่การด้วยวาจาและลายลกัษณ์อกัษร หลงัจากนัน้หวัหน้าฝ่ายจะมีการถ่ายทอดนโยบายสู่

ผู้ปฏิบตังิานในฝ่ายเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ตามลําดบั  

2.2 การดําเนินงานประชาสมัพนัธ์ 

ในการดําเนินงานประชาสมัพนัธ์ โครงการรวมพลงั ลดมลพิษ เพ่ือคณุภาพชีวิตท่ีดี ของ

กรมควบคมุมลพิษ  เม่ือวิเคราะห์ตามแนวคดิของ สก็อต เอ็ม.คทัลิป แอลเล็น เอช.เซ็นเตอร์ และเก

ลน เอ็ม.บรูม (Scott M. Cutlip,Alien H.Center,& Glen M. Broom,1994,p.317) ท่ีได้กําหนด

กระบวนการประชาสมัพนัธ์ไว้ 4 ขัน้ตอน ได้แก่ 1.ขัน้ตอนการระบปัุญหาด้านการประชาสมัพนัธ์ 

(Defining Public Relations Problems) 2.ขัน้ตอนการวางแผน และกําหนดโครงการด้าน

ประชาสัมพันธ์ (Planning and Programming)  3.ขัน้ตอนการปฏิบตัิงานส่ือสารและดําเนิน

กิจกรรมด้านการประชาสมัพนัธ์  (Taking Action and Communication ) และ 4.ขัน้ตอนการ

ประเมินผลโครงการประชาสมัพนัธ์ (Evaluating the Program) พบว่ากระบวนการดําเนินงาน

ประชาสมัพนัธ์ของกรมควบคมุมลพิษ มีการดําเนินงานตามกระบวนการประชาสมัพนัธ์เกือบครบ

ทุกขัน้ตอน หากแต่ยังขาดขัน้ตอนการระบุปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์ ยังมิได้มีการศึกษา

สถานการณ์ขององค์การข้อมลูเก่ียวกบัองค์การ ข้อมลูเก่ียวกบักลุ่มเป้าหมายตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั

องค์การ ตลอดจนข้อมูลเก่ียวกับโอกาสขององค์การ  ข้อมูลของปัญหาท่ีองค์การกําลงัเผชิญอยู ่ 

เน่ืองจากการดําเนินงานประชาสมัพนัธ์ของกรมควบคมุมลพิษ เป็นการดําเนินงานตามนโยบายท่ี

ได้รับมอบหมาย  และยังขาดการให้ความสําคัญในขัน้ตอนการการประเมินผลโครงการ

ประชาสมัพนัธ์  ซึง่การประเมินผลการดําเนินงานประชาสมัพนัธ์ เน้นการวดัผลความพึงพอใจของ

ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เท่านัน้ ได้แก่ การประเมินความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วม

กิจกรรม  การเก็บข้อมูลจํานวนผู้ เข้าชมเว็บไซต์ www.pcd.go.th การเก็บข้อมูลข่าวสารจากส่ือ

สิ่งพิมพ์ (Clipping) เพ่ือวดัความสําเร็จตามกิจกรรมการประชาสมัพนัธ์ท่ีกําหนดขึน้ ซึ่ง พรทิพย์ 

พิมลสินธุ์ (2551,น.11) ได้ระบถึุงความสําคญัของการประเมินผลว่า เป็นการตรวจสอบและการ

ตดัสินคณุค่าของการกระทําใดๆ โดยมีการเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง ในแง่ของ

การประเมินผล การประชาสมัพนัธ์จึงเป็นการตรวจสอบและตดัสินคณุคา่การประชาสมัพนัธ์ท่ีได้

http://www.pcd.go.th/�
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ดําเนินการไปแล้วในช่วงระยะเวลาหนึ่งว่าได้รับความสําเร็จมากน้อยเพียงไร ได้ประสิทธิผลตรง

ตามวตัถปุระสงค์ของการประชาสมัพนัธ์หรือไม ่เพียงไร  

การเลือกใช้ส่ือเพ่ือการประชาสมัพนัธ์ การประชาสมัพนัธ์โครงการรวมพลงั ลดมลพิษ เ พ่ือ

คุณภาพชีวิตท่ีดี เป็นส่ือในกระแสหลักท่ีสามารถเผยแพร่แก่สาธารณชนในวงกว้างการ

ประชาสมัพนัธ์ผ่านกลุ่มส่ือมวลชน  โดยการจดักิจกรรมส่ือมวลชนสมัพนัธ์ สอดคล้องกับแนวคิด 

เร่ือง การพิจารณาและเลือกใช้ส่ือประชาสมัพนัธ์ ของพรทิพย์ พิมลสินธุ์ (2546,น.228) กล่าวถึง ท่ี

กล่าวว่า หลักในการพิจารณาเลือกส่ือประชาสัมพันธ์ จึงมีความสําคัญย่ิงต่อผู้ วางแผนงาน

ประชาสมัพนัธ์ ควรคํานึงถึงกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชนชาวไทย และกลุ่มส่ือมวลชน จึงมีการ

เลือกส่ือกระแสหลกัในวงกว้าง   

เม่ือวิเคราะห์กระบวนการดําเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการรวมพลัง ลดมลพิษ เพ่ือ

คณุภาพชีวิตท่ีดี ตามแนวคิดเร่ืองกระบวนการดําเนินงานประชาสมัพนัธ์ท่ีกล่าวมาข้างต้น ทําให้

เห็นว่าดําเนินการประชาสัมพันธ์ยังมีกระบวนการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ท่ีไม่สมบูรณ์ 

โดยเฉพาะขัน้ตอนการการระบุปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์ ท่ีเป็นการทบทวนสถานการณ์ท่ี

เก่ียวข้องกบัองค์การ ข้อมลูเก่ียวกบัโอกาสขององค์การ  ข้อมลูของปัญหาท่ีองค์การกําลงัเผชิญอยู ่ 

ข้อมลูเก่ียวกบักลุม่เป้าหมาย ซึง่ข้อมลูในสว่นนีจ้ะเป็นประโยชน์ในการวางแผนงานประชาสมัพนัธ์

ในส่วนท่ีเป็นการประเมินสถานการณ์ขององค์การ และในขัน้ตอนการประเมินผลโครงการ

ประชาสมัพนัธ์  ท่ียงัไม่มีการประเมินผลในภาพรวมตามวตัถปุระสงค์ของการประชาสมัพนัธ์ท่ีได้

กําหนดไว้ ทําให้ไม่ทราบการดําเนินงานประชาสมัพนัธ์ว่าสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ได้หรือไม่ ซึ่ง

การวางแผนการดําเนินการประชาสมัพนัธ์ท่ีดีต้องอาศยันกัประชาสมัพนัธ์ท่ีมองจากสภาพปัญหา

และสามารถทํางานร่วมกับฝ่ายบริหาร ซึ่งอาจมีการปรับเปล่ียนแผนเม่ือสภาพปัญหามีการ

เปล่ียนแปลงไป ย่ิงกว่านัน้ต้องใช้ความรู้ด้านจิตวิทยาของผู้ รับสาร ความรู้ด้านส่ือ รวมถึงความรู้

ในเนือ้หาท่ีจะกําหนดในแผนประชาสมัพนัธ์ด้วย (ธีรารักษ์ โพธิสวุรรณ,2551)  

ส่วนท่ี 3 ปัญหาและอุปสรรคในการวางแผน และการดาํเนินงานประชาสัมพันธ์ 

โครงการรวมพลัง ลดมลพษิ เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี ของกรมควบคุมมลพษิ 

3.1  ปัญหาและอปุสรรคในการวางแผนงานประชาสมัพนัธ์จากการประมวลและรวบรวม

ข้อมลูของผู้ ให้ข้อมลู พบว่ามีความเห็นเร่ืองปัญหาและอุปสรรคในการวางแผนงานประชาสมัพนัธ์

ของกรมควบคมุมลพิษ  สรุปได้ดงันี ้ 

• ปัญหาด้านนโยบาย เน่ืองจากในการวางแผนประชาสมัพนัธ์จําเป็นต้องได้รับการ

ผลกัดนันโยบายด้านการประชาสมัพนัธ์จากผู้บริหารระดบัสงู  
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• ปัญหาด้านการวางแผน  ได้แก่ แผนประชาสัมพันธ์ขาดความชัดเจนในการ

กําหนดกลุ่มเป้าหมาย และการคดัเลือกกิจกรรม เน่ืองจากแผนประชาสัมพนัธ์ขาดการสํารวจ

ข้อมลูและทบทวนสถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัองค์การ ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการประชาสมัพนัธ์ท่ี

สําคญั  

• ปัญหาด้านงบประมาณ ได้แก่ ปัญหาด้านงบประมาณไม่เพียงพอ เน่ืองจาก

แผนการประชาสัมพันธ์จะมีประสิทธิภาพได้ส่วนหนึ่งขึน้อยู่กับงบประมาณ และงบประมาณ

นํามาซึง่การกําหนดกิจกรรมตา่งๆ  หรือกําหนดเคร่ืองมือของแผนการประชาสมัพนัธ์ สนบัสนนุให้

การดําเนินงานประชาสมัพนัธ์เป็นไปได้ด้วยดี    

• ปัญหาด้านบคุลากร   ได้แก่ การขาดแคลนบุคลากร  เน่ืองจากการวางแผนงาน

ประชาสมัพนัธ์ต้องอาศยับคุลากรท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีด้านการประชาสมัพนัธ์ขบัเคล่ือนแผนงานสู่การ

ปฏิบตัิ ประกอบกับภารกิจด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีมากขึน้ การดําเนินงานประชาสมัพนัธ์จึง

เพิ่มขึน้ตามลําดบั แตจํ่านวนบคุลากรมีจํากดั และปัญหาบคุลากรขาดทกัษะด้านการส่ือสารกับ

ประชาชน เน่ืองจากด้วยบทบาทและภารกิจขององค์การ จําเป็นต้องมีการสร้างการมีส่วนร่วมและ

ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในด้านการป้องกัน และแก้ปัญหามลพิษ ต้องมีการประสาน

และส่ือสารกบัสาธารณชน   

 3.2  ปัญหาและอปุสรรคในการดําเนินงานด้านประชาสมัพนัธ์ 

จากการประมวลและรวบรวมข้อมูลของผู้ ให้ข้อมูล พบว่ามีความเห็นเร่ืองปัญหาและ

อปุสรรคในการดําเนินงานด้านประชาสมัพนัธ์ โครงการรวมพลงั ลดมลพิษ เพ่ือคณุภาพชีวิตท่ีดี

ของกรมควบคมุมลพิษ  พบวา่  ปัญหาอปุกรณ์ปฏิบตังิานไมเ่พียงพอ   

ดงันัน้ นอกเหนือจากการให้ความสําคญักับกระบวนการดําเนินงานประชาสมัพนัธ์แล้ว 

ด้านการบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์ควรพิจารณาถึงการบริหารงาน งบประมาณ และ

บุคคลากร ควบคู่กันไป ซึ่งหมายถึง การกําหนดคนให้เหมาะสมกับปริมาณงาน ไม่เพียงแต่

ผู้ ดําเนินการหรือนักปฏิบัติเท่านัน้จะมีหน้าท่ีการส่ือสาร แต่ยังต้องรวมถึงการวิเคราะห์สภาพ

ปัญหา  การประเมินผลของการดําเนินงาน โครงสร้างการทํางานของประชาสมัพนัธ์ ล้วนส่งผลตอ่

ปัญหาการประชาสมัพนัธ์ เน่ืองจากการประชาสมัพนัธ์เป็นหวัใจขององค์การท่ีจะแสวงหาความ

ร่วมมือจากหนว่ยงานภายในองค์การ   
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ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา  

1.ควรมีการทบทวนแผนและการดําเนินงานให้สอดคล้องตรงตามเป้าหมายท่ี

กําหนดขึน้ โดยให้ผู้ เ ก่ียวข้องทุกฝ่ายมีบทบาทในการเสนอแนะและกําหนดแนวทางการ

ประชาสมัพนัธ์ขององค์การ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานด้านการประชาสมัพนัธ์ของ

กรมควบคมุมลพิษให้มีความสมบรูณ์มากย่ิงขึน้  

2.ควรมีการศึกษาการทบทวนสถานการณ์ (Reviewing the Situation) ก่อนจดัทํา

แผนประชาสมัพนัธ์ เพ่ือวิเคราะห์ถึงสภาพการณ์ขององค์การ ปัจจยัแวดล้อม และสภาพปัญหาให้

เข้าใจเพ่ือให้ทราบข้อมลู และรายละเอียด นําไปประกอบการตดัสินใจและพิจารณาในการกําหนด

กลุม่เป้าหมาย วตัถปุระสงค์ กิจกรรมด้านการส่ือสารตลอดจนการใช้ส่ือ และงบประมาณ ได้อย่าง

ประสบผลสําเร็จ 

3.ควรมีการศึกษาการประเมินผลการดาํเนินงานประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ืองและ

เป็นรูปธรรม และควรมีการประเมิน 3 ชว่งเวลา คือ 1.การศกึษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ

กิจกรรมหรือโครงการ การสํารวจความต้องการ ความพร้อมทางสิ่งแวดล้อมและสังคม ระบบ

บริหารงาน และผลตอบแทนตอ่หน่วยงานคา่ใช้จ่าย เป็นต้น  2.การประเมินผลระหว่างการดําเนิน

โครงการ เป็นการประเมินความก้าวหน้าขณะดําเนินโครงการเพ่ือศึกษาปัญหาข้อผิดพลาดได้

ทันท่วงทีหากพบอุปสรรค และ 3.การประเมินผลหลังจากสิน้สุดโครงการ เป็นการวัดผลของ

โครงการว่าไปถึงเป้าหมายท่ีกําหนดไว้หรือไม่ เพ่ือให้ทราบว่าประชาชนมีความคิดอย่างไรต่อ

องค์การ ต่อสิ่งท่ีเผยแพร่ไป มีปฏิกิริยาอย่างไร ภาพลกัษณ์จะดีขึน้หรือไม่อย่างไร ประเมินผลท่ี

ครอบคลมุกลุม่เป้าหมายของการประชาสมัพนัธ์ ตัง้แตภ่ายใน และภายนอกองค์การ  

4.ควรมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีจะดําเนินการประชาสัมพันธ์ เพ่ือส่งเสริม

ความรู้ด้านการประชาสัมพนัธ์เพิ่มเติม สร้างความมัน่ใจในการดําเนินงานแก่บุคลากร และลด

ชอ่งวา่งการตดัสินใจแบบเบด็เสร็จเพียงผู้ เดียวของหวัหน้าฝ่าย  

5.ควรมีการกาํหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนในการประชาสัมพันธ์ เพ่ือท่ีจะเลือกส่ือ

ในการประชาสมัพนัธ์ได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ให้มีความสอดคล้องระหว่างแผนรวม

ของงานประชาสมัพนัธ์และแผนยอ่ยของงานประชาสมัพนัธ์  

6.ควรพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล ผลงาน เอกสารเผยแพร่ และรูปภาพของ

กิจกรรมต่างๆ ให้เป็นระบบง่ายแก่การนํามาใช้งาน โดยเฉพาะการนําเทคโนโลยีมาสนบัสนุนใน

พฒันาและจดัเก็บข้อมลู  

7.ควรมีการกาํหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปในทศิทางเดียวกัน เพ่ือให้

การส่ือสารภายในองค์การควรเป็นทิศทางเดียวกัน มีความเป็นเอกภาพ ไม่ควรต่างฝ่ายต่างทํา 
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ต่างฝ่ายต่างผลิตส่ือขึน้เอง เพ่ือลดการซํา้ซ้อนในการปฏิบตัิงาน และควรศึกษาความสอดคล้อง

ระหวา่งแผนงานและงบประมาณ เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลเุป้าหมายตามแผนท่ีกําหนดไว้  

8.ควรมีการวางแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยสร้างพันธมิตรและเครือข่ายความ

ร่วมมือระหว่างองค์การกบักลุ่มพนัธมิตรด้านสิ่งแวดล้อม นําไปสู่ความร่วมมือและการสนบัสนุน

กิจกรรมด้านการประชาสมัพนัธ์ในอนาคต   

 

ข้อเสนอแนะสาํหรับการศึกษาในอนาคต 

 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเป้าหมายของกรมควบคุม

มลพิษ ช่องทางการส่ือสารท่ีสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้ทราบถึงผลการประชาสมัพนัธ์ 

เพ่ือทราบความต้องการของประชาชนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีแท้จริง และสามารถนํามาปรับปรุง
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