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การด าเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนสีขาว “หลักสูตรโตไปไม่โกง” 

“Transparent School” Campaign PR Operation in the  
“Grow to not cheat” Program 

 

นายวรัญญู แก้วกระจ่าง และ ผศ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว 

สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

  

บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องการศึกษาวิเคราะห์การด าเนินงานประชาสัมพันธ์ โครงการโรงเรียนสีขาว 

หลักสูตร  “โตไปไม่ โกง” ด าเนินงานโดยความร่วมมือระหว่างกรุง เทพมหานครและศูนย์

สาธารณประโยชน์และประชาสังคม นิด้า มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ อันประกอบด้วย การศึกษา

วิธีการด าเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการ การศึกษากลยุทธ์ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์และการศึกษา

ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการด าเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการ โรงเรียนสีขาว 

หลักสูตร “โตไปไม่โกง” ซึ่งผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการศึกษาในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย

การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ผู้บริหารที่เก่ียวข้องและผู้รับผิดชอบที่มีบทบาทใน

การก าหนดนโยบาย การวางแผน และควบคุมการด าเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการ และการ

วิเคราะห์เอกสาร (Documentary Research) หนังสือ บทความ งานวิจัยและเอกสารต่างๆ  

การด าเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนสีขาว หลักสูตร “โตไปไม่โกง” มีวัตถุประสงค์

ของการด าเนินงานในปี 2553-2556 คือ เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เนื้อหาหลักสูตรครอบคลุม

ความดี 5 ประการที่ช่วยสร้างชาติและต่อต้านการทุจริต ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  คือ เด็กนักเรียนใน

ระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือสร้างการรับรู้ เสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมการ

ต่อต้านการกระท าที่มีลักษณะเข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นและเพ่ือเสริมสร้างให้เด็ก เยาวชน และ

ประชาชนทั่วไป 
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วิธีการด าเนินงานประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการในปี 2553-2556 คือ การจัดประชุม

ระหว่างผู้บริหารศูนย์สาธารณะประโยชน์และเจ้าหน้าที่พร้อมแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวม

ข้อมูลเพ่ือเตรียมจัดท าหลักสูตรและคู่มือการเรียนการสอน พร้อมทั้งด าเนินการประชุมเพ่ือท า

หลักสูตรและคู่มือการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การจัดท า

อุปกรณ์และเครื่องมือประกอบการท ากิจกรรมและติดต่อวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขานิทาน การ

เล่น ดนตรี กิจกรรมสนุกสนานและศิลปะ การน าหลักสูตรและอุปกรณ์การด าเนินโครงการไปทดลอง

ท าการสอน ณ โรงเรียนพร้อมมิตรพิทยาเพ่ือเป็นการน าร่องการจัดการเรียนการสอน การประสานงาน

กับกรุงเทพมหานครเพ่ือจัดหาครูและครูพ่ีเลี้ยงระดับในระดับชั้นเรียนต่างๆของโรงเรียนในสังกัด

กรุงเทพมหานครเข้ามาท าการอบรมโครงการ โรงเรียนสีขาว หลักสูตร “โตไปไม่โกง” พร้อมทั้งมีการ

เชิญผู้เชี่ยวชาญในด้านการเสริมสร้างกลุ่มทักษะ 6 กลุ่ม ได้แก่ เพลง ศิลปะ นิทาน การละเล่น ละคร 

การจัดอบรมครูผู้สอนในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 จนถึงประถมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร โดยการอบรมการจัดการเรียนการสอนนั้นใช้ระยะเวลา 2 วัน โดยในวันแรกอบรม

เรื่องคุณค่าของความเป็นครู สาระของการอบรม แบ่งกลุ่มวิเคราะห์กรณีศึกษาตัวอย่างและท า

กิจกรรมแบ่งกลุ่มในวันที่ 2  

ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม นิด้าได้ใช้กลยุทธ์การเลือกใช้สื่อในการ

ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนสีขาว หลักสูตร “โตไปไม่โกง” สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด คือ 

การเลือกใช้สื่อบุคคล ได้แก่ เจ้าหน้าที่ศูนย์สาธารณะประโยชน์ วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ 

และอาจารย์ผู้สอนในระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 การเลือกใช้สื่อกิจกรรมเฉพาะกิจ 

ได้แก่ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) การจัดนิทรรศการและการจัดกิจกรรม Day Camp 

และการเลือกใช้สื่อมวลชน ได้แก่ สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพ์ อาทิ หนังสือพิมพ์ 

บทความ แผ่นพับ เป็นต้น สื่ออ่ืนๆ เช่น เพลง นิทาน ตุ๊กตาสัญลักษณ์ สมุดโตไปไม่โกง เสื้อการ

ประกวดโครงงาน  

ส าหรับปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนสีขาว 

หลักสูตร “โตไปไม่โกง” คือ ปัจจัยภายในที่ส่งเสริมการด าเนินงานขององค์การ ได้แก่ การมีชื่อเสียง

ขององค์การในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การมีลักษณะการด าเนินงานในรูปแบบของ

องค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไร การมีลักษณะโครงสร้างการด าเนินงานเป็นแนวราบและกระชับ การมี
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ผู้น าที่องค์กรที่มีความสามารถ โดดเด่น มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ และการมี

สถานที่และระบบการใช้สถานที่ที่พร้อมรองรับการด าเนินงานขอโครงการ ปัจจัยภายในขององค์การที่

ต้องได้รับการปรับปรุงและพัฒนา ได้แก่ การขาดความเชี่ยวชาญในการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ 

และควรเสริมสร้างและพัฒนาการใช้ภาษาต่างประเทศให้กับบุคลากรในองค์กร ปัจจัยภายนอกที่เอ้ือ

ต่อการบรรลุเป้าหมายองค์กร ได้แก่ การได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากกรุงเทพมหานครและ

การได้รับการยอมรับจากองค์กรระดับประเทศ และปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน

ขององค์การ ได้แก่ การสื่อสารระหว่างองค์กรที่ไม่หวังผลก าไรกับองค์กรภาครัฐ การขาดการสนับสนุน

จากภาครัฐและการคัดสรรคุณครูผู้เข้าอบรมไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการ  

บทน า 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

 โฆษณาทางโทรทัศน์ชิ้นหนึ่งของกรุงเทพมหานครได้น าเสนอเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรมและความซื่อสัตย์ให้กับเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีเนื้อหาบอกเล่าและ

แสดงถึงการมีความคิดและพฤติกรรมของผู้ใหญ่ส่อไปในทางที่ไม่ซื่อสัตย์ คดโกง อีกท้ังในตอนท้ายของ

การโฆษณายังได้บอกอีกว่างานโฆษณาชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานหลักสูตรโตไปไม่โกงของ

ศูนย์สาธารณประโยชน์ ท าให้ผู้วิจัยเกิดแรงบันดาลใจและรู้สึกสนใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากในปัจจุบัน

ยังไม่สามารถพบเห็นการด าเนินงานที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและปลูกฝังความซื่อสัตย์ในกลุ่มเด็ก

และเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรมเช่นนี้ในสังคมไทย ยิ่งไปกว่านั้น การด า เนินงานในเรื่องการส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมและปลูกฝังความซื่อสัตย์ในกลุ่มเด็กและเยาวชนในปัจจุบันนั้นเป็นเรื่องท้าทายผู้

ด าเนินงานเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งการด าเนินงานจะต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและ

เอกชนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง มิเช่นนั้นแล้วการด าเนินงานจะไม่มีความต่อเนื่องและไม่สัมฤทธิ์

ผลตามท่ีได้ตั้งเอาไว้ 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลในการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสีขาว หลักสูตร “โต

ไปไม่โกง” โดยมีหน่วยงานที่ร่วมมือกันในการด าเนินงาน 3 หน่วยงาน คือ กรุงเทพมหานคร ศูนย์

สาธารณประโยชน์และประชาสังคมและองค์กรเพ่ือความโปร่งใสในประเทศไทย โดยได้ร่วมกันจัดท า
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โครงการโรงเรียนสีขาว หลักสูตร “โตไปไม่โกง” มุ่งหล่อหลอมปลูกฝังให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มี

คุณภาพเปี่ยมไปด้วยค่านิยมและคุณสมบัติที่พึงปรารถนา  

จากการศึกษาค้นคว้าพบว่าการด าเนินงานโครงการนี้เกิดขึ้นจากการที่กรุงเทพมหานครมี

นโยบายแก้ไขปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนที่

อาศัยอยู่ในชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานครจึงได้สนับสนุนงบประมาณในการ

ว่าจ้างให้ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคมด าเนินโครงการจัดท าหลักสูตรเกี่ยวกับการต่อต้าน

การทุจริตคอร์รัปชั่นและปลูกจิตส านึกความซื่อสัตย์สุจริตให้กับเด็กและเยาวชนส าหรับใช้ในโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร และศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคมยังได้มีความร่วมมือกับองค์กร

เพ่ือความโปร่งใสแห่งประเทศไทยในด้านข้อมูลเชิงวิชาการต่างๆจึงท าให้เกิดการจัดท าหลักสูตรการ

จัดการเรียนการสอนขึ้นโดยใช้ชื่อว่าหลักสูตรโตไปไม่โกงจัดท าโดยศูนย์สาธารณประโยชน์และประชา

สังคมและองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย 

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจการด าเนินโครงการโรงเรียนสีขาวหลักสูตร “โตไปไม่โกง” เป็นอย่างยิ่ง

เพราะมีความเชื่อว่าเป็นการด าเนินงานที่มีความน่าสนใจต่อผู้ที่จะศึกษา มีความท้าทายต่อบุคลากรใน

การด าเนินงาน และมีประโยชน์ต่อทั้งเด็ก เยาวชนและประเทศชาติในการที่โครงการนี้จะเป็นเสมือน

โครงการตัวอย่างในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตที่ดีในอนาคต ดังนั้นผู้วิจัยจึง

มุ่งศึกษาการด าเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนสีขาวหลักสูตรโตไปไม่โกง ของศูนย์

สาธารณประโยชน์และประชาสังคม นิด้าซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการด าเนินงานประชาสัมพันธ์

โครงการโดยตรง ด้วยความคาดหวังว่าสามารถตอบโจทย์การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและความ

ซื่อสัตย์สุจริตให้กับเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครได้เป็นอย่างดี เพราะลักษณะการด าเนิน

โครงการนั้นเป็นการมุ่งใช้การประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อบุคคลผสมผสานเข้ากับสื่อมวลชน สื่อกิจกรรม

และสื่ออ่ืนๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินโครงการต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาวิธีการด าเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนสีขาว หลักสูตร “โตไปไม่โกง” ของ
ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม นิด้า 
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2. เพ่ือศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนสีขาว หลักสูตร “โตไปไม่โกง” ของศูนย์
สาธารณประโยชน์และประชาสังคม นิด้า 

3. เพ่ือศึกษาปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการด าเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการ
โรงเรียนสีขาว หลักสูตร “โตไปไม่โกง” ของศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม นิด้า 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยเรื่องการด าเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนสีขาว หลักสูตร “โตไปไม่โกง” 

ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth 

Interview) ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบที่มีบทบาทในการก าหนดนโยบาย การวางแผน และ

ควบคุมการด าเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการและการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Research) 

หนังสือ บทความ งานวิจัยและเอกสารต่างๆ เพ่ือศึกษาถึงวัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงาน

ประชาสัมพันธ์ กลยุทธ์ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ รวมถึงปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกในการ

ด าเนินงานประชาสัมพันธ์  

 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

 

วิธีการด าเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนสีขาว หลักสูตร  “โตไปไม่โกง” ของศูนย์
สาธารณประโยชน์และประชาสังคม นิด้า 
 จากการวิจัยพบว่าการด าเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนสีขาว หลักสูตร “โตไปไม่
โกง” มีการก าหนดวัตถุประสงค์การด าเนินงานไว้อย่างชัดเจน เพ่ือเป็นเป้าหมายในการด าเนินงาน
ให้กับผู้ด าเนินโครงการและเพ่ือให้สอดคล้องกับกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ โดยวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินงานโครงการโรงเรียนสีขาว หลักสูตร “โตไปไม่โกง” ของศูนย์สาธารณประโยชน์และประชา
สังคม นิด้าช่วงปี 2553-2556 มีดังนี้ 

1. เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมความดี 5 ประการที่ช่วยสร้าง
ชาติและต่อต้านการทุจริต ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม 
กระท าอย่างรับผิดชอบและเป็นอยู่อย่างพอเพียงไปยังครูและเด็กนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล1จนถึง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 
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2. สร้างการรับรู้ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในการด าเนินงานโรงเรียนสีขาว 
หลักสูตรโตไปไม่โกง 

3. เสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมการต่อต้านการกระท าท่ีมีลักษณะเข้าข่ายการทุจริต
คอร์รัปชั่น  

4. เสริมสร้างให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการต่อต้าน
การกระท าท่ีมีลักษณะเข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่น  
 
การด าเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนสีขาว หลักสูตร “โตไปไม่โกง” ของศูนย์
สาธารณประโยชน์และประชาสังคมนิด้าช่วงปี 2553-2556 มีวิธีการด าเนินโครงการ ดังนี้ 

1. จัดประชุมพูดคุยผู้บริหารศูนย์สาธารณะประโยชน์และเจ้าหน้าที่ 
2.  ด าเนินการประชุมเพ่ือท าหลักสูตรและคู่มือการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึง

ชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

3. จัดท าอุปกรณ์และเครื่องมือประกอบการท ากิจกรรมเพ่ือจะได้ให้อุปกรณ์เหล่านี้ไปพร้อมกับ 
คู่มือการจัดการเรียนการสอน  

4. จัดหาและติดต่อวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขานิทาน การเล่น ดนตรี กิจกรรมสนุกสนาน
และ 
ศิลปะพร้อมทั้งท าความเข้าใจในการด าเนินการอบรมก่อนวันอบรมครูอาจารย์จริง 

5. น าหลักสูตรและอุปกรณ์การด าเนินโครงการไปทดลองท าการสอน ณ โรงเรียนพร้อมมิตร
พิทยา 

6. ประสานงานกับกรุงเทพมหานครเพ่ือจัดหาครูและครูพ่ีเลี้ยงระดับในระดับชั้นเรียนต่างๆของ
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเข้ามาท าการอบรมโครงการ 

7. เชิญผู้เชี่ยวชาญในด้านการเสริมสร้างกลุ่มทักษะ 6 กลุ่ม ได้แก่ เพลง ศิลปะ นิทาน 
การละเล่น ละครและกลวิธีปลูกจิตส านึกเข้ามามีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์โครงการ 

8. จัดอบรมครูผู้สอนในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 จนถึงประถมศึกษาปีที่ 3  
9. ประเมินครูผู้เข้ามาอบรมโครงการหลังจากจบการอบรมที่มีระยะเวลา 2 วัน 
10.  ศูนย์สาธารณะประโยชน์จัดระดมความคิดเห็นของผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือส ารวจเนื้อหา สาระ 

หรือ 
แนวคิดท่ีจะน าไปประสานงานกับผู้ให้บริการในการออกแบบการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ 
วิทยุ หนังสือพิมพ์  
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กลยุทธ์ที่ใช้ในการด าเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนสีขาว หลักสูตร “โตไปไม่โกง” ของศูนย์
สาธารณประโยชน์และประชาสังคม นิด้าช่วงปี 2553-2556  

กลยุทธ์ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนสีขาว หลักสูตร “โตไปไม่โกง” แบ่งออก
ได้ดังนี้ 

2.1 กลยุทธ์การเลือกใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนสีขาว หลักสูตร “โตไปไม่
โกง”  

สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด ดังนี้ 
2.1.1 การเลือกใช้สื่อบุคคล 

- เจ้าหน้าที่ศูนย์สาธารณะประโยชน์ถือเป็นสื่อบุคคลที่มีความส าคัญและเป็นแกนหลัก
ใน 

การด าเนินงานประชาสัมพันธ์เนื่องจากเป็นกลุ่มบุคคลที่เริ่มต้นค้นคว้าหาความรู้  

- วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญในสาขานิทาน การเล่น ดนตรี กิจกรรมสนุกสนานและ
ศิลปะ 

- อาจารย์ผู้สอนในระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเสมือนผู้น า
ชุมชน 

ซึ่งจะน าความรู้ทั้งหมดไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนได้รับรู้ สร้างทัศนคติและจิตส านึก รวมไปถึงการ
น าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

2.1.2 การเลือกใช้สื่อกิจกรรมเฉพาะกิจ 

- การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ถือเป็นรูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่มี 
ความส าคัญอีกประการหนึ่ง เนื่องจากเป็นการด าเนินกิจกรรมที่ใช้ระยะเวลาถึง 2 วัน  

- การจัดนิทรรศการเป็นกลยุทธ์การใช้สื่อกิจกรรมรูปแบบหนึ่งที่มีจุดประสงค์เพ่ือ 
ประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ ให้ความรู้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชม การจัดนิทรรศการสามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้ตรงกับท่ีเราต้องการ  

- การจัดกิจกรรม Day Camp การจัดกิจกรรม Day Camp มีวัตถุประสงค์ของการ
ท าเพ่ือ 

การประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการไปในตัว เน้นการประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการเป็นหลัก  
2.1.3 การเลือกใช้สื่อมวลชน ได้แก่ สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อ

สิ่งพิมพ์  
และสื่ออ่ืนๆ 
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- สื่อวิทยุโทรทัศน์เป็นกลยุทธ์การใช้สื่อที่มีประสิทธิภาพมากสื่อหนึ่ง เนื่องจาก
สามารถเห็น 

ได้ทั้งภาพและได้ยินเสียง ท าให้กลุ่มเป้าหมายผู้รับสารสามารถเข้าใจ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่
ถ่ายทอดไปได้อย่างชัดเจน  

- สื่อวิทยุกระจายเสียง เป็นสื่อหนึ่งที่เป็นกลยุทธ์ส าคัญในการประชาสัมพันธ์โครงการ 
เนื่องจากสื่อวิทยุกระจายเสียงเป็นสื่อที่มีบทบาทส าคัญในการเข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้มาก
ที่สุดสื่อหนึ่ง สามารถท าการประชาสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็ว 

- สื่อสิ่งพิมพ์ อาทิ หนังสือพิมพ์ บทความแผ่นพับ เป็นต้น  

- สื่ออ่ืนๆ เช่น เพลง นิทาน ตุ๊กตาสัญลักษณ์ สมุดโตไปไม่โกง เสื้อการประกวด
โครงงาน เป็นต้น 

 

การอภิปรายผลการศึกษา 

การด าเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนสีขาว หลักสูตร “โตไปไม่โกง” ของศูนย์
สาธารณประโยชน์และประชาสังคม นิด้ามีวัตถุประสงค์และวิธีการด าเนินงานอย่างไร 

1) วัตถุประสงค์การด าเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนสีขาว หลักสูตร “โตไป
ไม่โกง” สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการประชาสัมพันธ์ของเสกสรร สายสีสด (2542, น. 65-67)  โดย
เป็นวิธีการสื่อสารประเภทหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์ในการสื่อสารเพ่ือสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ผู้ที่ท าการ
ประชาสัมพันธ์จะต้องก าหนดวัตถุประสงค์ในการท าการประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจนและด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ดังนั้น การประชาสัมพันธ์จึงเป็นความพยายาม
ของหน่วยงานเพ่ือชักจูงให้ประชาชนสนับสนุนกิจการและด าเนินงานของหน่วยงาน เพราะการที่
หน่วยงานจะบริหารและด าเนินกิจการให้เกิดผลดี ประชาชนจะต้องเข้าใจความมุ่งหมาย นโยบาย 
และแผนการด าเนินงาน ตลอดจนวิธีการอย่างถูกต้อง เพราะจะท าให้เกิดความร่วมมือและการ
สนับสนุนจากประชาชน  

2) วัตถุประสงค์การด าเนินงานเพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เนื้อหาหลักสูตร
ครอบคลุม 

ความดี 5 ประการที่ช่วยสร้างชาติและต่อต้านการทุจริต การสร้างการรับรู้ให้กับเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป การเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมการต่อต้านการกระท าที่มีลักษณะเข้าข่ายการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น และการเสริมสร้างให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในการต่อต้านการกระท าที่มีลักษณะเข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องความคิด 
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ความเชื่อ และพฤติกรรมสุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2533, น.18) กล่าวว่า ทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่ให้
ความส าคัญกับตัวแปร 3 ตัว คือความรู้ (Knowledge) ทัศนคติ (Attitude) และพฤติกรรม (Practice) 
ของผู้รับสารอันอาจมีผลกระทบต่อสังคมต่อไป โดยมีหลักว่าการเปลี่ยนแปลงทัศนคติขึ้นอยู่กับความรู้ 
ถ้าบุคคลมีความรู้ ความเข้าใจที่ดี ทัศนคติก็จะเปลี่ยนแปลง เมื่อทัศนคติเปลี่ยนแปลงแล้ว ก็จะมีการ
ยอมรับปฏิบัติหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ดังนั้นทั้งความรู้ทัศนคติ และพฤติกรรมมีความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกัน การที่จะมีการยอมรับหรือปฏิเสธสิ่งใดต้องพยายามเปลี่ยนแปลงทัศนคติก่อนโดยการให้
ความรู้  

3) วิธีการด าเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนสีขาว หลักสูตร “โตไปไม่โกง”  
สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องกระบวนการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ของสะอาด ตันศุภผล (2524, น. 53) 
กล่าวคือ วิธีการของสถาบันอันมีแผนการและกระท าต่อเนื่องกันไปในอันที่จะสร้างหรือยังให้เกิด
ความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มประชาชนเพ่ือให้สถาบันกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจและ
ให้ความสนับสนุนร่วมมือซึ่งกันและกัน อันจะเป็นประโยชน์ให้สถาบันนั้นด าเนินงานไปได้ผลดีสม
ความมุ่งหมาย โดยมีประชามติเป็นแนวบรรทัดฐานอันส าคัญ  

4) จากผลการศึกษายังพบด้วยว่าวิธีการด าเนินงานของศูนย์สาธารณะประโยชน์กับ
กลุ่มครู 

อาจารย์ที่เข้ามาท าการฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนในเรื่องการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและ
ความซื่อสัตย์ และกลุ่มเด็กนักเรียนในชั้นต่างๆที่ได้รับการสอนจากครูอาจารย์ที่เข้ามาฝึกอบรม
สอดคล้องกับองค์ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของช าเลือง วุฒิจันทร์ (2524, น. 34)  ที่
กล่าวว่าสถาบันการศึกษาเป็นแหล่งที่มีหน้าที่โดยตรงในการให้ความรู้ทั้งในด้านพุทธศึกษาและ
จริยธรรมศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในวัยเรียน โดยสถาบันการศึกษาอาจจัดวิชา จริยศึกษาข้ึนเป็นวิชา
หนึ่งในหลักสูตรหรืออาจส่งเสริมให้ครูทุกคนพยายามสอดแทรกจริยศึกษาในการสอนวิชาต่างๆ เพ่ือ
มุ่งสร้างเสริมลักษณะทางจริยธรรมให้พัมนาขึ้นในตัวผู้เรียนอย่างจริงจัง ในการน าครูอาจารย์เข้ามา
อบรมแบบนี้นั้น จะช่วยท าให้เกิดการตื่นตัวในแวดวงการศึกษาและในระดับบุคคลคือครูอาจารย์และ
นักเรียนเอง  

5) จากผลการศึกษายังพบด้วยว่าวัตถุประสงค์และวิธีการด าเนินงานของศูนย์สาธารณะ 
ประโยชน์สอดคล้องกับงานวิจัยที่ได้ศึกษา เช่น โสรัตยา เปี่ยมใจ (2545, น. บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง
การประชาสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร โดยพบว่าวัตถุประสงค์หลัก
ของการประชาสัมพันธ์คือเผยแพร่ประวัติชีวิต ผลงาน และเจตนารมณ์ของสืบนาคะเสถียรเป็นการ
ปลูกฝังจิตรส านึกการอนุรักษ์ธรรมชาติให้คนไทย เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์
ธรรมชาติ และเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ให้กับประชาชนอันจะน าไปสู่การมี
ส่วนร่วมอนุกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญของประชาชนในประเทศ  
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กลยุทธ์ที่ใช้ในการด าเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนสีขาว หลักสูตร “โตไปไม่โกง”ของศูนย์
สาธารณประโยชน์และประชาสังคม นิด้ามีอย่างไรบ้าง 

จากผลการวิจัยสามารถกล่าวได้ว่ากลยุทธ์ที่ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคมใช้ในการ
ด าเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนสีขาว หลักสูตร “โตไปไม่โกง” ของศูนย์สาธารณประโยชน์
และประชาสังคม นิด้า คือ กลยุทธ์การเลือกใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์ โดยศูนย์สาธารณประโยชน์
และประชาสังคมเลือกกลยุทธ์การใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์ 3 ชนิด ได้แก่ การใช้สื่อบุคคล การใช้
สื่อกิจกรรมเฉพาะกิจ และการใช้สื่อมวลชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยต่างๆ ดังนี้ 

1) การใช้สื่อบุคคล ได้แก่ เจ้าหน้าที่ศูนย์สาธารณะประโยชน์ ผู้เชี่ยวชาญวิทยากรและและ
อาจารย์ 

ผู้สอนในระดับชั้นเรียนต่างๆ ซึ่งการเลือกใช้สื่อบุคคลในการประชาสัมพันธ์สอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของนงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์ (2545, 89) ที่กล่าวว่า สื่อบุคคลเป็นเป็นสื่อที่
ใช้ได้สะดวก รวดเร็วและประหยัด การสื่อสารด้วยการพูดนั้นมีข้อดี คือ สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อย เป็น
การสื่อสารที่เปิดเผยต่อผู้รับฟัง เผยให้เห็นสีหน้า แววตา น้ าเสียงและลักษณะท่าทาง อีกท้ังยังเป็นการ
สื่อสารที่รวดเร็วมีปฏิกิริยาตอบสนองกลับในทันที  

2) นอกจากนี้การน าครูอาจารย์เข้ามาท าการอบรมถือเป็นหัวใจที่ส าคัญที่สุด ขั้นตอนการอบรม
ที่ศูนย์ 

สาธารณะประโยชน์ได้จัดท าคือการอบรมเนื้อหาสาระคุณค่าความเป็นครูในวันแรก และการจัด
กิจกรรมกลุ่มในวันที่สอง ดังนั้นการน าบทบาทครูและให้ความส าคัญกับอาชีพครูซึ่งเป็นผู้สอนเด็ก
นักเรียนในระดับชั้นต่างๆ นั้น ถือเป็นการด าเนินโครงการตัวอย่างที่ยอดเยี่ยม สมควรได้รับการยกย่อง
และเป็นแบบอย่างโครงการที่ดีให้กับหน่วยงานต่างๆ เพราะอาชีพครูเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยความ
อดทนสูงในการที่จะสอนสั่งเด็กนักเรียนในชั้นเรียนที่มีจ านวนมาก อีกทั้งการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียนท าให้ครูอาจต้องเสียสละเวลาส่วนตัวมาให้กับเด็กนักเรียนอย่างเต็มที่  

3) การเลือกใช้สื่อกิจกรรมเฉพาะกิจได้แก่ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ(workshop) การจัด
นิทรรศการ  

การจัดกิจกรรม Day Camp สอดคล้องกับกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ที่ให้ประชาชนจ านวนมากมาเข้า
ร่วมงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในงานและองค์กรให้เป็นที่รู้จักของประช าชนและได้รับ
สารประโยชน์ และยังเป็นการสร้างภาพพจน์ที่ดีในสายตาประชาชนเพ่ิมขึ้นโดยวัตถุประสงค์ของการ
ใช้สื่อกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ คือเป็นกลยุทธ์ในการร้างความรู้ความเข้าใจในวิชาการสาขาต่าง 
ๆ และเหตุการณ์ต่าง ๆ เพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูล กิจกรรมของสถาบัน เพ่ือกระตุ้นเร่งเร้ากลุ่ม
ประชาชนเป้าหมายให้ร่วมมือกับสถาบันหรือเปลี่ยนแปลง ทัศนคติไปในทางที่พึงประสงค์และเพ่ือ
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สร้างความบันเทิงสนุกสนานความพึงพอใจแก่กลุ่มประชาชนเป้าหมายโดยการใช้สื่อกิจกรรมการจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการ(workshop)  

4) การเลือกใช้สื่อมวลชนได้แก่ สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออ่ืนๆ 
เช่น  

เพลง นิทาน ตุ๊กตาสัญลักษณ์ สมุดโตไปไม่โกง เสื้อการประกวดโครงงาน สอดคล้องกับกลยุทธ์การ
ประชาสัมพันธ์ในการใช้สื่อที่มีคุณลักษณ์ที่โดดเด่นและได้เปรียบสื่อประเภทอ่ืน เพราะได้รับความ
นิยมอย่างแพร่หลายและกว้างขวาง สามารถรับชมข่าวสาร ความรู้ ความบันเทิง รับรู้สถานการณ์ที่
เกิดขึ้นสดๆได้ทันที โดยการเลือกใช้สื่อมวลชนของศูนย์สาธารณะประโยชน์นั้น ได้แก่ เผยแพร่
ภาพยนตร์โฆษณา 4 เรื่อง การจัดท ารายการข่าวรายงานพิเศษ การสัมภาษณ์ และเจาะข่าวตาม
สถานการณ์เพ่ือเป็นการติดตามความคืบหน้าของโครงการข่าวที่เผยแพร่ทางวิทยุทางรายการ การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์มีรูปแบบที่พัฒนาไปโดยการวิพากษ์วิจารณ์ของนักเขียนหรือ
ผู้สื่อข่าวอีกด้วย 

6) กลยุทธ์การใช้สื่อมวลชนในการด าเนินโครงการมีความสอดคล้องกับงานวิจัยเช่น
ทิพารัตน์  

เด่นชัยประสิทธิ์  (2539, น. บทคัดย่อ )ได้ศึกษาเรื่องกลยุทธ์และประสิทธิผลของโครงการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือลดอุบัติเหตุจาจรจากการดื่มสุราพบว่า กลยุทธ์หลักคือการส่งข่าวประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับความรู้และปัญหาอุบัติเหตุจราจรจากการดื่มสุรา โดยเน้นสื่อหนังสือพิมพ์เป็นหลัก ประกอบ
กับการด าเนินกิจกรรมที่กระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ ส าหรับผล
การศึกษาในส่วนของประสิทธิผลของโครงการนั้นพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ
โครงการในระดับต่ า และโสภิตา แจ้งชัด (2547, น. บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องวิธีการด าเนินงานและกล
ยุทธ์ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการประชาสัมพันธ์การสร้างรายได้และการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน “กองทุนหมู่บ้าน 1 ล้านบาท” ของกรมประชาสัมพันธ์พบว่า วิธีการด าเนินงานประชาสัมพันธ์
ในปี 2544 คือ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกองทุนหมู่บ้าน โดยใช้สื่อผสมผสานทั้งวิทยุ โทรทัศน์ 
สิ่งพิมพ์ และสื่อบุคคล ช่วงปี 2545 มีวิธีการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ในปี คือ การท าคู่มือการ
ด าเนินงานประชาสัมพันธ์ จัดเวทีต าบล และช่วงปี 2546 มีวิธีการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ในปี คือ 
ประชาสัมพันธ์จังหวัด 75 จังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการจัดเวทีประชาคมกองทุนและสมาชิก
ตัวอย่าง พร้อมท าการประเมินผล โดยการเก็บข้อมูลจากเวทีประชาคมกองทุนและสมาชิกตัวอย่าง 
และเผยแพร่การด าเนินงานกองทุนตัวอย่างทางสื่อวิทยุ โทรทัศน์ ส านักข่าวและสื่อมวลชนท้องถิ่น 
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การด าเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนสีขาว หลักสูตร “โตไปไม่โกง” ของศูนย์
สาธารณประโยชน์และประชาสังคม นิด้ามีปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการด าเนินงาน
ประชาสัมพันธ์หรือไม่ อย่างไร 

จากผลการวิจัยสามารถกล่าวได้การด าเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนสี ขาว 
หลักสูตร “โตไปไม่โกง” ของศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม นิด้า มีปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกที่มีผลต่อการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ทั้งส่งเสริมและเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยต่างๆ ดังนี้ 

1) ปัจจัยภายในที่ส่งเสริมการด าเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการ โรงเรียนสีขาว หลักสูตรโตไป
ไม่โกง 

พบว่าการมีชื่อเสียงขององค์การในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการสั่งสมประสบการณ์ใน
เรื่องของการให้ความรู้ การสร้างความโปร่งใสและการต่อต้านคอร์รัปชั่นในสังคมไทยท าให้องค์กร
ระดับประเทศมากมายต่างให้การยอมรับและมักเชื้อเชิญเข้าร่วมท ากิจกรรมทางสังคมต่างๆมากมาย  

2) การที่ศูนย์สาธารณะประโยชน์และประชาสังคมตั้งอยู่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
(นิด้า) 

และด าเนินโครงการจัดการอบรมโดยใช้สถานที่ของนี้มาโดยตลอด เนื่องจากมีความสะดวกสบายห้อง
ประชุมใหญ่ ห้องจัดกิจกรรมอบรมทั้ง 5-6 ห้อง ห้องรับประทานอาหารซึ่งล้วนอยู่ในอาคารเดียวกัน 
ท าให้การด าเนินงานไหลลื่นได้อย่างรวดเร็ว  

3) อีกท้ังผลการศึกษายังบอกอีกว่าศูนย์สาธารณะประโยชน์และประชาสังคมเองมีโครงสร้างการ 
ด าเนินงานเป็นแนวราบ กล่าวคือ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในองค์กรทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็น
ได้อย่างอิสระ รวดเร็ว เน้นท างานร่วมกันเป็นทีม สามารถแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างเชิงสร้างสรรค์
ไปยังผู้บริหารในระหว่างการร่วมประชุมได้ทันทีและผู้บริหารมีลักษณะเปิดกว้างพร้อมรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชาโดยไม่มีลักษณะการท างานเป็นระดับชั้นหรือขั้นตอนที่ซับซ้อน หรือแบ่ง
พรรคแบ่งพวก  

4) จากการผลการวิจัยยังพบจุดอ่อนที่ไม่ส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานขององค์กร
เป็น 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่ภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่ภายในองค์กรนั้น ๆ เอง
ว่าปัจจัยภายในองค์กรที่เป็นจุดด้อยข้อเสียเปรียบขององค์กรที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัดให้หมดไป 
โดยศูนย์สาธารณะประโยชน์และประชาสังคมได้ท าการประชาสัมพันธ์โครงการด้วยการสื่อสารผ่าน
ช่องทางต่างๆมากมาย ทั้งการใช้สื่อบุคคล สื่อกิจกรรมและสื่อมวลชน แต่อย่างไรก็ตามช่องทางที่ทาง
ศูนย์สาธารณะประโยชน์และประชาสังคมแสดงความเป็นห่วง คือการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ เนื่องจาก
ศูนย์สาธารณะประโยชน์และประชาสังคมเองไม่มีบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแล แก้ไข 

http://www.nida.ac.th/
http://www.nida.ac.th/
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ปรับปรุงข้อมูลทางเว็บไซต์ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาเรื่องลักษณะของงานภายใต้ของโครงสร้างของ
องค์การของชาร์ล เพอโร (Charles Perrow) ที่ว่าลักษณะงานที่ไม่เป็นงานประจ าวัน (Non-routine 
Tasks) งานในลักษณะนี้มีการจัดเตรียมเทคนิคการท างานต่างๆไว้น้อยมาก วิธีการท างานค่อนข้างไม่
แน่นอน หรืออาจจะไม่มีการก าหนดวิธีการท างานไว้เลย นั่นคือ วิธีการที่อาจจะน ามาใช้ในการท างาน
ได้นั้นมีความแตกต่างหรือหลากหลายมาก วัตถุดิบที่ป้อนเข้ามาก็ไม่มีลักษณะที่เป็นรูปแบบมาตรฐาน  

5) นอกจากนี้จากผลการศึกษายังพบปัจจัยภายนอกที่เอ้ือต่อการบรรลุเป้าหมายองค์กร คือการ
ได้รับ 

การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากกรุงเทพมหานครที่ได้มีค าสั่งให้โรงเรียนในสังกัดของกรุงเทพมหานคร
จัดการเรียนการสอนในเรื่องหลักสูตรโตไปไม่โกงนี้เป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมงต่อ 1 สัปดาห์ โดยได้
ก าหนดให้เป็นหนึ่งในนโยบายของกรุงเทพมหานคร โดยสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องปัจจัยภายนอกที่
เอ้ืออ านวย หรือเป็นประโยชน์ ซึ่งช่วยให้กลุ่มสามารถท างานบรรลุเป้าหมายของกลุ่มได้ง่ายสังคมและ
ลักษณ์องค์กรทางสังคมสามารถเข้ามามีบทบาทและอิทธิพลต่อการด าเนินงานขององค์กรนั้นๆได้ ซึ่ง
การได้รับความร่วมมือของกรุงเทพมหานครนี้ภือเป็นความร่วมมือที่ดี ในการที่จะช่วยน าพา
ความส าเร็จมาสู่การด าเนินโครงการทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 

6) การศึกษาเรื่องปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อการด าเนินโครงการมีความสอดคล้องกับ 
งานวิจัย เช่น ทศพร โขมพัตร (2544, น. บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนิน
โรงภาพยนตร์ชั้นสองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า โรงภาพยนตร์ชั้นสอง
ได้ลดจ านวนลงเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับในอดีต โดยปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจ คือ ปัจจัย
ภายในองค์กร ได้แก่ โครงสร้างองค์กร นโยบาย การตลาด ค่าใช้จ่าย  และเทคโนโลยีภายในองค์กร 
ปัจจัยการเผยแพร่ได้แก่ สายหนังและผู้จัดวางโปรแกรมภาพยนตร์ และปัจจัยภายนอก ได้แก่ ปัจจัย
ด้านสังคมและวัฒนธรรม กฎหมาย เศรษฐกิจ คู่แข่ง เทคโนโลยีจากภายนอก ผู้ชม ภาพยนตร์ และ
สื่อมวลชน โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัจจัยที่สร้างผลกระทบที่ท าให้การด าเนินธุรกิจนี้ 
ประสบปัญหาและลดจ านวนลงเรื่อยๆ ดวงพร อ่อนหวาน (2547, น. บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจชุมชนในเขตภาคเหนือ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความส าเร็จของธุรกิจชุมชนในเขตภาคเหนือประกอบด้วยปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ปัจจัย
ภายในประกอบไปด้วย ปัจจัยด้านความเป็นผู้น าด้านคณะกรรมการ ด้านสมาชิก ด้านผลตอบแทน 
ด้านความมีส่วนร่วมในปัญหา ด้านการจัดการ ด้านความรู้ใหม่ๆ ด้านแรงงานในชุมชน ด้านปฏิสัมพันธ์
ที่ดีกับภายนอก และด้านเงินทุน ส่วนปัจจัยภายนอกที่ท าให้ธุรกิจชุมชนประสบความส าเร็จประกอบ
ไปด้วย ปัจจัยด้านพ้ืนฐานทางสังคม  ด้านองค์กรภายนอก ด้านท าเลที่ตั้ง ด้านคู่แข่ง และด้าน
สื่อมวลชน 
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ข้อเสนอแนะ 

ส าหรับข้อเสนอแนะจากการวิจัยเรื่องการด าเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนสีขาว 
หลักสูตร “โตไปไม่โกง” ของศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม นิด้า ผู้วิจัยขอแบ่งประเด็นใน
การน าเสนอออกเป็น 2 ประเด็นคือ 
ข้อเสนอจากการศึกษาในครั้งนี้ 

1. ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคมควรขยายการด าเนินโครงการสู่โรงเรียนใน
ต่างจังหวัด โดย 

เริ่มที่จังหวัดที่เป็นศูนย์กลางในภูมิภาคต่างๆ เช่น เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี นครสวรรค์ สงขลา เป็น
ต้น เพ่ือให้โรงเรียนและเด็กนักเรียนในต่างจังหวัดเหล่านี้ได้มีโอกาสเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน
เรื่องการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต  

2. ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคมควรตระหนักคิดถึงกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มิได้อยู่ใน
ระบบ 

การศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมิได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมการเรียนการสอนปลูกจิตส านึกไม่ทุจริต ซึ่งเด็ก
และเยาวชนเหล่านี้ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจมีโอกาสสร้างปัญหาให้กับสังคมในอนาคต 

3. ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคมควรประสานงานกับกรุงเทพมหานครและโรงเรียนที่
เข้า 

ร่วมการอบรมการจัดการเรียนการสอนให้จัดหาครูที่เป็นผู้มีศักยภาพในการน าเอาหลักคิดและ
กิจกรรมนี้ไปถ่ายทอดในโรงเรียนของตน อีกทั้งต้องเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
ของแต่ละระดับชั้น และเป็นผู้ที่ได้รับการเคารพนับถือ เพื่อประสิทธิภาพในการถ่ายทอดกิจกรรมนี้สู่
โรงเรียนในแต่ละแห่ง 

4. ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคมควรจัดหาบุคลากรระดับเจ้าหน้าที่ที่มีใจรักการ
ท างานเพ่ือ 

สังคม และผู้ที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการที่องค์กรมีความ
จ าเป็นในเรื่องการติดต่อสื่อสารและประสานงานกับชาติอ่ืนๆ 

5. ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคมควรจะมีการด าเนินการน าเอากลุ่มผู้ปกครองซึ่งเป็น
ผู้เลี้ยง 

ดูเด็กนักเรียน เข้ามาฝึกอบรมการเลี้ยงดูบุตรหลานอย่างไรเพ่ือให้เติบโตขึ้นเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์
สุจริต โดยอาจจ าเป็นต้องมีการคิดค้นหลักสูตรและกิจกรรมการอบรมเพ่ิมขึ้นทั้งนี้เพ่ือความต่อเนื่องใน
การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้ครบทั้ง 2 ส่วน คือ บ้าน โรงเรียน และสังคม 
ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 
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1. ควรมีการศึกษาแผนการประชาสัมพันธ์โครงการที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันของหน่วยงานรัฐ
และ 

เอกชน เพ่ือจะได้ทราบถึงความเหมือนหรือความแตกต่างในการด าเนินแผนการประชาสัมพันธ์ 
2. ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพในการด าเนินโครงการกับกลุ่มเด็กและเยาวชนในโรงเรียนเขต 

กรุงเทพมหานคร 
3. ควรมีการศึกษาการวัดการรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของกลุ่มครูและนักเรียนในโรงเรียน

เขต 
กรุงเทพมหานคร 

4. ควรมีการศึกษาหลักสูตรโตไปไม่โกงที่ใช้จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนของ
กรุงเทพมหานคร 

ว่ามีประสิทธิภาพมากเพียงใดและมีอุปสรรคและปัญหาหรือไม่ อย่างไร 
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