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ทัศนคติของผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทในส่วนภูมิภาคที่มีต่อเครือข่ายนัก

ประชาสัมพันธ์กรมทางหลวงชนบท 

นางสาววิภา ธัญญเจริญ และ รศ.แอนนา จุมพลเสถียร 

The Attitudes of Regional Executive Directors towards the issue of 

Mass Media Cooperation in the Department of Rural Roads 

สาขาวิชาการจัดการสื่อสารองค์กร คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง “ทัศนคติของผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทในส่วน

ภูมิภาคที่มีต่อเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์กรมทางหลวงชนบท โดยผู้ศึกษามีวัตถุประสงค์ 

ดังนี้ 

๑. เพ่ือศึกษาการบริหารงานประชาสัมพันธ์และการบริหารเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ของ

ผู้บริหารระดับสูงในส่วนภูมิภาคกรมทางหลวงชนบท 

๒. เพ่ือศึกษาทัศนคติท่ีมีต่องานประชาสัมพันธ์และเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ของผู้บริหาร

ระดับสูงในส่วนภูมิภาคกรมทางหลวงชนบท 

๓. เพ่ือศึกษาแนวโน้มการบริหารงานประชาสัมพันธ์และเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ของ

ผู้บริหารระดับสูงในส่วนภูมิภาคกรมทางหลวงชนบท 

ส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษามุ่งศึกษาใน 3 ประเด็น คือ 

1. การบริหารงานประชาสัมพันธ์และการบริหารงานเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ของ

ผู้บริหารระดับสูงในส่วนภูมิภาค 

2. ทัศนคติที่มีต่อการประชาสัมพันธ์และเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ของผู้บริหารระดับดับ

สูงในส่วนภูมิภาค 
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3. แนวโน้มการบริหารงานประชาสัมพันธ์และเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ของผู้บริหาร

ระดับสูงในส่วนภูมิภาคในอนาคต 

โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ได้แก่   ปรัชญาและความหมายของการประชาสัมพันธ์  

แนวคิดด้านการบริหารงานประชาสัมพันธ์  ปัจจัยการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการ

บริหารงานประชาสัมพันธ์  แนวคิดการบริหารงานเครือข่าย ทฤษฎีทางสังคมวิทยากับ

การประชาสัมพันธ์ ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน (Exchange Theory) แนวคิดเก่ียวกับทัศนคติ 

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ ซึ่งผู้ศึกษาได้ใช้เครื่องมือในการเก็บ

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้อ านวยการส านักทางหลวงชนบท (ผู้บริหารระดับ

ซี 9) จ านวน 8 คน ในระหว่างเดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 2557 โดยแบ่งตาม

ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้ ภาคละ 2 แห่ง ซึ่งพิจารณา

คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาจากรายงานผลการประชาสัมพันธ์ในปี 2556 ที่มี

รายงานผลต่ าสุดและสูงสุด 

จากการศึกษา “ทัศนคติของผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทในส่วน

ภูมิภาคที่มีต่อเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์กรมทางหลวงชนบท” พบว่า ในปัจจุบันการ

บริหารงานประชาสัมพันธ์ในภูมิภาคไม่มีนโยบายและแผนงานของฝ่ายบริหาร ไม่มีการ

จัดโครงสร้างภายในหน่วยงาน ไม่มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ไม่มีการวิเคราะห์ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์ว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ แต่มีภาวะแวดล้อมและความร่วมมือทั้งภายใน

และภายนอก ดังนั้นการบริหารงานประชาสัมพันธ์ในภูมิภาคจึงไม่มีประสิทธิภาพ

เท่าที่ควร และผลการศึกษายังพบว่าการบริหารงานประชาสัมพันธ์กับการบริหารงาน

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันจะต้องด าเนินการในทิศทาง

เดียวกัน ดังนั้นผู้บริหารในส่วนภูมิภาคจึงพยายามที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก

เครือข่ายเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วมกัน แต่การแลกเปลี่ยนข้อมูล

ข่าวสารยังไม่ได้เกิดขึ้นเพ่ือการประชาสัมพันธ์โดยตรง รวมทั้งมีการจัดช่องทางส าหรับ

การติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกเครือข่ายแต่เป็นช่องทางแบบทั่วไปที่ใช้ร่วมกับงานอ่ืนๆ 

ไม่มีช่องทางการสื่อสารของสมาชิกเครือข่ายโดยเฉพาะ  ส่วนรูปแบบความสัมพันธ์ของ

สมาชิกมีความสัมพันธ์แบบพ่ีน้อง รู้จักคุ้นเคยกัน พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยสมาชิก
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ทั้งหมดพร้อมที่จะร่วมมือกันประชาสัมพันธ์เพ่ือองค์กร นอกจากนี้ผู้บริหารในส่วน

ภูมิภาคมีความรู้สึกที่ดีต่อการประชาสัมพันธ์เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีต่อองค์กร แต่มี

ทัศนคติที่ไม่ดีต่อการก าหนดแผน นโยบาย และแนวทางการด าเนินงานในปัจจุบันเพราะ

ไม่มีความชัดเจนต่อการบริหารงานประชาสัมพันธ์ในภูมิภาค และต้องการให้สนับสนุน

การบริหารงานประชาสัมพันธ์ตามความเป็นจริง ส่วนในด้านทัศนคติที่มีต่อเครือข่ายนัก

ประชาสัมพันธ์ผู้บริหารในส่วนภูมิภาคมีทัศนคติที่ดตี่อเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ เพราะ

เห็นว่าการรวมตัวกันท างานภายใต้เป้าหมายเดียวกันจะสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับ

องค์กรมากกว่าการด าเนินงานตามล าพัง และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนจะได้รับประโยชน์จาก

การด าเนินงานของเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์อย่าง แต่มีทัศนคติไม่ดีต่อความไม่ชัดเจน

ในด้านการบริหารงานเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ขององค์กร ในอนาคตผู้บริหารในส่วน

ภูมิภาคจะยึดนโยบายของกรมทางหลวงชนบทเป็นหลักในการบริหารงาน ส่วนการ

บริหารงานเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์จะเชื่อมโยงเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์เข้าหากัน

ให้มากที่สุด รวมถึงมีเป้าหมายต่อการบริหารงานในอนาคต คือ การบริหารงานให้

เจ้าหน้าที่ท างานอย่างมีความสุข ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการท างานให้มากขึ้นภายใต้

เป้าหมายเดียวกันคือเพ่ือภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 

 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

นับตั้งแต่รัฐบาลได้มีการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมใหม่เมื่อปีพุทธศักราช 

2545 กรมทางหลวงชนบทเป็นกรมที่ได้รับการก่อตั้งขึ้นใหม่เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545 

โดยมีพันธกิจเพ่ือพัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท เพ่ือสนับสนุนการ

คมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยว การพัฒนาชายแดน การพัฒนาเมืองอย่างบูรณาการและ

ยั่งยืน แก้ไขปัญหาจราจร โดยสร้างทางเชื่อม (Missing link) ทางเลี่ยง (By-Pass) และ

ทางลัด (Short Cut) รวมทั้งเป็นพ่ีเลี้ยง (Mentors) การพัฒนาทางหลวงท้องถิ่นให้แก่
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องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาองค์การตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ

ราชการไทย 

กรมทางหลวงชนบทได้ด าเนินงานตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมายข้างต้นมาอย่าง

ต่อเนื่อง โดยมุ่งมั่นพัฒนาทางหลวงชนบทให้เต็มโครงข่ายในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 

ดังนั้นผู้บริหารของกรมทางหลวงชนบทจึง เล็งเห็นในความส าคัญของการน าภาค

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับกรมทางหลวงชนบท โดยเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้า

มามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาทางหลวงชนบทตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ การ

น าภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามีความสัมพันธ์กับการประชาสัมพันธ์ของ

กรมทางหลวงชนบท ทั้งนี้ เพราะการประชาสัมพันธ์ต้องเข้ามามีบทบาท ในการ

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ชี้แจงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบาย การด าเนินงาน 

กิจกรรมผลงานให้ภาคประชาชน หน่วยงานในท้องถิ่น สื่อมวลชน และผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องได้รับรู้และเข้าใจในภารกิจขององค์กร เมื่อประชาชนเกิดการรับรู้และมีความ

เข้าใจในภารกิจของกรมทางหลวงชนบทประชาชนจะทราบว่าตนและท้องถิ่นจะได้รับ

ประโยชน์อย่างไรบ้างต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสายทางหลวงชนบท เพราะ

ประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพ้ืนที่จะรู้และเข้าใจในปัญหาความต้องการของ

ท้องถิ่นอย่างดี  ฉะนั้น “การประชาสัมพันธ์” จะต้องเข้ามามีบทบาทในการเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสาร สร้างและกระชับความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกภาคส่วน เพ่ือก่อให้เกิดความรู้

ความเข้าใจ และน าประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาทางหลวงชนบท ดังนั้นในปี 

2556 กรมทางหลวงชนบทจึงน าแนวคิด “เครือข่าย” เข้ามาใช้กับงานประชาสัมพันธ์ให้

ครอบคลุมในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเพ่ือให้การประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

การด าเนินงาน “เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์” ไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจนเพราะไม่

มีการก าหนดกรอบอัตราเจ้าหน้าที่ด้านประชาสัมพันธ์ให้กับส านักทางหลวงชนบท การ

ด าเนินงานประชาสัมพันธ์ในส่วนภูมิภาคจึงเกิดข้ึนจากความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ทั้งหมด

โดยไม่มีโครงสร้างและเจ้าหน้าที่ดูแลงานด้านประชาสัมพันธ์โดยตรง  ในปัจจุบัน  

“เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์” ยังไม่เคยมีผู้ใดท าการศึกษาเนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ส าหรับ

การประชาสัมพันธ์และยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นด าเนินการ ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะ



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 5 

 

ศึกษาเนื่องจากได้รับมอบหมายจากกรมทางหลวงชนบทให้เป็นผู้ประสานและดูแลใน

เรื่องการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โดยตรง จึงเกิดค าถามขึ้นว่าการน า “เครือข่ายนัก

ประชาสัมพันธ์” เข้ามาพัฒนางานด้านประชาสัมพันธ์ ทัศนคติของผู้บริหารระดับสูงกรม

ทางหลวงชนบทที่มีต่อเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ คือปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลต่อการ

พัฒนาเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ให้ประสบความส าเร็จด้วยหรือไม่ เพราะผู้บริหาร

ระดับสูงในส่วนภูมิภาคคือผู้รับนโยบายมาปฏิบัติและเป็นผู้บังคับบัญชาของเครือข่ายนัก

ประชาสัมพันธ์โดยตรง รวมทั้งสามารถพิจารณาความดีความชอบของผู้ปฏิบัติ  

นอกจากนี้ยังต้องการทราบแนวทางในการบริหารของผู้บริหารในแต่ละภูมิภาคเพ่ือ

น ามาใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนางานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ รวมถึงใช้เป็นข้อมูล

เพ่ือประกอบการวางแผนให้กับองค์กรในอนาคตต่อไป  

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาการบริหารงานประชาสัมพันธ์และการบริหารเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ของ

ผู้บริหารระดับสูงในส่วนภูมิภาคกรมทางหลวงชนบท 

2. เพ่ือศึกษาทัศนคติที่มีต่องานประชาสัมพันธ์และเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ของผู้บริหาร

ระดับสูงในส่วนภูมิภาคกรมทางหลวงชนบท 

3. เพ่ือศึกษาแนวโน้มการบริหารงานประชาสัมพันธ์และเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ของ

ผู้บริหารระดับสูงในส่วนภูมิภาคกรมทางหลวงชนบท 

 

วิธีการวิจัย 

รูปแบบการศึกษา 

ส าหรับการศึกษาเรื่อง ทัศนคติของผู้บริหารระดับสูงในส่วนภูมิภาคที่มีต่อ

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์กรมทางหลวงชนบทผู้ศึกษาใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ

เพ่ือค้นหาทัศนคติของผู้อ านวยการส านักทางหลวงชนบทที่มีต่อเครือข่ายนัก

ประชาสัมพันธ์ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-Depth Interview) ในเรื่องของ
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ทัศนคติของผู้อ านวยการส านักทางหลวงชนบทในภูมิภาค ประกอบด้วยภาคเหนือ ภาค

กลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ภาคละ 2 ส านัก  จ านวน 8 คน   

กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ที่ใช้ในการศึกษา 

กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ที่ศึกษาในครั้งนี้คือผู้อ านวยการส านักทางหลวงชนบทในส่วน

ภูมิภาคตามโครงสร้างที่กรมทางหลวงชนบทจัดตั้งเป็นการภายใน ระดับต าแหน่ง

ข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทอ านวยการระดับสูงโดยแบ่งตามภูมิภาค คือภาคเหนือ 

ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ (ผู้บริหารระดับซี 9) 

ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มี 8 คน จ าแนกได้ดังต่อไปนี้ 

1. ภาคเหนือ      

1.1 นายอภินันท์ โปราณานนท์ ผู้อ านวยการส านักทางหลวงชนบทที่ 10 

(จังหวัดเชียงใหม่)  

1.2 นายพีระพัฒน์ ภู่ตันติกุล ผู้อ านวยการส านักทางหลวงชนบทที่ 17 (จังหวัด

เชียงราย) 

2. ภาคกลาง      

2.1 นายสานิตย์ ศรีสุข ผู้อ านวยการส านักทางหลวงชนบทที่ 1 (จังหวัด

ปทุมธานี) 

2.2 นายอภินันท์ จิรชัยกิตติ ผู้อ านวยการส านักทางหลวงชนบทที่ 14 (จังหวัด

สุพรรณบุรี) 

3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    

3.1 นายสมบูรณ์ ชัยศิรินิรันดร์ ผู้อ านวยการส านักทางหลวงชนบทที่ 5 (จังหวัด

นครราชสีมา)  

3.2 นายมานพ สุสิงห์ ผู้อ านวยการส านักทางหลวงชนบทที่ 7 (จังหวัด

อุบลราชธานี) 

4. ภาคใต้      

4.1 นายโชค นวลได้ศรี ผู้อ านวยการส านักทางหลวงชนบทที่ 11 (จังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี) 
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4.2 นายทวี สกุลเวช ผู้อ านวยการส านักทางหลวงชนบทที่ 18 (จังหวัดกระบี่) 

วิธีการคัดเลือกกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ 

วิธีคัดเลือกกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ในการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) โดยก าหนดพ้ืนที่ตามการแบ่งโครงสร้างภายในของกรมทาง

หลวงชนบทมีข้ันตอนดังนี้ 

1. ก าหนดชื่อส านักทางหลวงชนบทที่จะคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง รวม 8 ส านัก 

2. ส านักทางหลวงชนบทที่จะศึกษาแยกตามภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ภาคละ 2 ส านัก 

3. ส านักทางหลวงชนบทที่ถูกเลือกส าหรับการศึกษาพิจารณาจากการรายงานผลการ

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ของแต่ละส านัก โดยใช้รายงานผลปี 2556 ที่กลุ่ม

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ได้รวบรวม โดยคัดเลือกส านักในแต่ละภาคที่มีรายงานผลการ

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สูงสุด และมีรายงานผลการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ต่ าสุด 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

การสัมภาษณ์ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi 

structured interview) การก าหนดการวัดของแบบจะประกอบด้วยทัศนคติของ

ผู้บริหารระดับสูงของกรมทางหลวงชนบทในส่วนภูมิภาคที่มีต่อเครือข่ายนัก

ประชาสัมพันธ์กรมทางหลวงชนบท เท่านั้น โดยตั้งหัวข้อส าหรับการสัมภาษณ์ 

(Interview Guide) ที่ต้องปรับหัวข้อเหล่านั้นให้เหมาะสมกับแหล่งข้อมูลนั้น ๆ ด้วยซึ่ง

จะครอบคลุมในแต่ละด้าน ดังนี้ 

1. ศึกษาการบริหารงานประชาสัมพันธ์และการบริหารเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ของ

ผู้บริหารระดับสูงในส่วนภูมิภาคกรมทางหลวงชนบท 

2. ศึกษาทัศนคติที่มีต่องานประชาสัมพันธ์และเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ของผู้บริหาร

ระดับสูงในส่วนภูมิภาคกรมทางหลวงชนบท 

3. ศึกษาแนวโน้มการบริหารงานประชาสัมพันธ์และเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ของ

ผู้บริหารระดับสูงในส่วนภูมิภาคกรมทางหลวงชนบท 
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ซึ่งผู้ศึกษาได้น าแบบสัมภาษณ์นี้เป็นเครื่องมือในการวัดค่าของการศึกษาในครั้งนี้ โดย

ประกอบด้วยหัวข้อส าหรับสัมภาษณ์ ดังนี้ 

1. การบริหารงานประชาสัมพันธ์และการบริหารเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ของผู้บริหาร

ระดับสูงในส่วนภูมิภาคกรมทางหลวงชนบท 

  แนวทางในการบริหารงานประชาสัมพันธ์ของของส านักฯ เป็นอย่างไร 

  การบริหารงานประชาสัมพันธ์ของส านักฯ ประกอบด้วยขั้นตอนอะไรบ้าง 

  ส านักฯ มีการวางแผนและวางนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์หรือไม่ อย่างไรและ

วัตถุประสงค์ในการท า  ประชาสัมพันธ์เพ่ืออะไร 

  ส านักฯ มีการจัดโครงสร้างเพ่ือรองรับการบริหารงานประชาสัมพันธ์หรือไม่ อย่างไร 

และเพราะอะไรจึงจัดโครงสร้างในรูปแบบดังกล่าว 

  เกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านประชาสัมพันธ์เพ่ือรองรับการ

บริหารงานประชาสัมพันธ์ของ  ส านักฯ มีหรือไม่ อย่างไร และเพราะอะไร 

  การบริหารงานประชาสัมพันธ์ส านักฯ มีกลุ่มเป้าหมายกลุ่มไหนบ้าง อย่างไร 

  มีการให้การสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ของส านักฯ อย่างไรบ้าง 

  การบริหารงานประชาสัมพันธ์ของส านักฯ มีการสร้างความร่วมมือจากภายในหน่วยงาน

อย่างไรบ้าง 

  ส านักฯ มีวิธีการสร้างความร่วมมือกับภายนอกหน่วยงานหรือไม่ อย่างไร 

 จุดอ่อนและจุดแข็งในการบริหารงานประชาสัมพันธ์ของส านักฯ มีอะไรบ้างคืออะไร 

 การบริหารงานประชาสัมพันธ์ของส านักฯ มีปัญหาหรืออุปสรรค อย่างไรบ้าง 

 แนวทางในการบริหารงานเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ของส านักฯ เป็นอย่างไรบ้าง 

 ขั้นตอนในการบริหารงานเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยอะไรบ้าง 

 แนวทางในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์เป็นอย่างไรบ้าง 

 การบริหารงานเครือข่ายมีการจัดวางภาระหน้าที่และก าหนดขอบเขตภาระหน้าที่อย่างไร

บ้างอย่างไรบ้าง 

 การจัดวางช่องทางการสื่อสารของสมาชิกเครือข่ายเป็นอย่างไรบ้าง 
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 การบริหารงานเครือข่ายฯ มีการเชื่อมความสัมพันธ์ของสมาชิกฯ เพ่ือให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอย่างไรบ้าง 

 การบริหารงานเครือข่ายมีการสร้างแรงจูงใจให้กับเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์หรือไม่ 

อย่างไร 

 ส านักมีการให้การสนับสนุนการการด าเนินงานเครือข่ายฯ อย่างไรบ้าง 

 จุดอ่อนและจุดแข็งในการบริหารงานเครือข่ายมีอะไรบ้าง 

 ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานเครือข่ายประกอบด้วยอะไรบ้าง 

2. ทัศนคติที่มีต่องานประชาสัมพันธ์และเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ของผู้บริหารระดับสูง

ในส่วนภูมิภาคกรมทางหลวงชนบท 

 ท่านรู้สึกอย่างไรต่องานด้านประชาสัมพันธ์ 

 ในความรู้สึกของท่านลักษณะที่ส าคัญของการประชาสัมพันธ์ควรประกอบด้วยอะไรบ้าง 

 ในความรู้สึกของท่านการท าประชาสัมพันธ์ควรมีแผนและนโยบายเป็นเช่นไร 

 ท่านรู้สึกอย่างไรต่อแนวทางในการประชาสัมพันธ์ของกรมทางหลวงชนบท 

 ท่านความคาดหวังในการประชาสัมพันธ์ของกรมทางหลวงชนบทอย่างไรบ้าง 

 ท่านรู้สึกว่ากรมทางหลวงชนบทควรสนับสนุนการประชาสัมพันธ์อย่างไรบ้าง 

 โครงสร้างด้านการประชาสัมพันธ์ในควรรู้สึกของท่านควรเป็นเช่นไร 

 ท่านรู้สึกว่าการท าประชาสัมพันธ์ของกรมทางหลวงชนบทใครบ้างได้รับประโยชน์ และ

การท าประชาสัมพันธ์ส่งผลต่อตัวท่านและหน่วยงานที่ท่านบริหารอย่างไรบ้าง 

 ท่านรู้สึกอย่างไรในการก าหนดให้มีเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท 

 ท่านรู้สึกว่าสาเหตุของการจัดให้มีเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์คืออะไร และท่านรู้สึกว่า

การจัดตั้ง  

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ฯ ท่านและหน่วยงานจะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง 

 เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ฯ ในความรู้สึกของท่านควรเป็นเช่นไร 

 ท่านรู้สึกว่าตัวแทนเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ควรมีคุณลักษณะอย่างไรบ้าง  
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 ในความรู้สึกของท่านการจัดตั้งเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์จะสามารถปฏิบัติตามความ

คาดหวังขององค์กรได้หรือไม่อย่างไร เพราะอะไร 

 ท่านรู้สึกว่าการสร้างและพัฒนาเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์จะสามารถแก้ไขปัญหาการ

ประชาสัมพันธ์ขององค์กรได้หรือไม่ อย่างไรและท าไม 

 3. แนวโน้มการบริหารงานประชาสัมพันธ์และเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ของผู้บริหาร

ระดับสูงในส่วนภูมิภาคกรมทางหลวงชนบท 

 การบริหารงานประชาสัมพันธ์ของส านักท่านในอนาคตมีทิศทางอย่างไร 

 การบริหารงานประชาสัมพันธ์ในอนาคตมีเป้าหมายอย่างไรบ้าง 

 การบริหารเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ของส านักท่านในอนาคตมีทิศทางอย่างไร 

 การบริหารครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ของส านักท่านในอนาคตมีเป้าหมายอย่างไรบ้าง 

โดยค าถามเหล่านี้ผู้บริหารสามารถตอบค าถามได้อย่างอิสระ ผู้สัมภาษณ์ลงพ้ืนที่เพ่ือ

สัมภาษณ์ในแต่ละส านักทางหลวงชนบทที่ได้ก าหนดไว้ข้างต้น 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ใช้ลักษณะวิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก ( In-Depth Interview) เป็นการ

สัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face to Face) จุดมุ่งหมายเพ่ือให้ข้อมูลนั้นตรงกับความ

ต้องการมากที่สุด และเป็นการรวบรวมข้อมูล ซึ่งได้จากค าตอบของผู้ให้สัมภาษณ์ และ

การศึกษาในครั้งนี้จะเลือกท าการศึกษาเฉพาะความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ในช่วง 

เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2557 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้ศึกษาได้ศึกษาข้อมูลด้วยการพรรณนาทัศนคติผู้บริหาร

ระดับสูงกรมทางหลวงชนบทที่มีต่อเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์กรมทางหลวงชนบท ใน

หัวข้อดังต่อไปนี้ 

๑. การบริหารงานประชาสัมพันธ์และการบริหารเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ของผู้บริหาร

ระดับสูงในส่วนภูมิภาคกรมทางหลวงชนบท 

๒. ทัศนคติที่มีต่องานประชาสัมพันธ์และเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ของผู้บริหารระดับสูง

ในส่วนภูมิภาคกรมทางหลวงชนบท 
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๓. แนวโน้มการบริหารงานประชาสัมพันธ์และเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ของผู้บริหาร

ระดับสูงในส่วนภูมิภาคกรมทางหลวงชนบท 

โดยผลที่ ได้จากการศึกษา ผู้ศึกษาได้น ากรอบแนวคิดด้านการ

บริหารงานประชาสัมพันธ์ และการบริหารเครือข่ายจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องมา

เป็นหลักในการวิเคราะห์ เพ่ือพัฒนาการบริหารงานประชาสัมพันธ์และเครือข่ายนัก

ประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “ทัศนคติของผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทในส่วน

ภูมิภาคที่มีต่อเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์กรมทางหลวงชนบท” มีวิธีการศึกษาจาก

เอกสารและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทในส่วน

ภูมิภาค (ผู้บริหารระดับซี 9) จ านวน 8 คน ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาได้ 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1  การบริหารงานประชาสัมพันธ์และการบริหารเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์

ของผู้บริหารระดับสูงในส่วนภูมิภาคกรมทางหลวงชนบท 

การบริหารงานประชาสัมพันธ์ 

จากผลการศึกษาท าให้ทราบว่า ส านักทางหลวงชนบทไม่มีแนวทางในการ

ด าเนินงานประชาสัมพันธ์ การบริหารงานจะอาศัยรูปแบบที่เคยปฏิบัติกันมาในอดีต คือ 

ทุกฝ่าย/ทุกส่วนงานจะต้องร่วมมือประชาสัมพันธ์เพ่ือชื่อเสียงของส านัก ซึ่งจะเน้น

ประชาสัมพันธ์ตามที่กรมทางหลวงชนบทมอบหมายให้ครบถ้วนก่อน การท า

ประชาสัมพันธ์จะไม่มีการศึกษาหรือวิเคราะห์ข้อมูลของสาเหตุหรือเหตุผลที่ท าให้เกิด

สถานการณ์ใดๆ เจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถท าประชาสัมพันธ์เพ่ือหน่วยงานได้ตาม

สถานการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อด าเนินการเสร็จให้ส่งศูนย์กลางประชาสัมพันธ์ของส านัก

กลั่นกรองและพิจารณาเผยแพร่ ในช่องทางที่มีความเหมาะสม โดยศูนย์กลาง

ประชาสัมพันธ์ของส านักจะต้องรวบรวมผลการด าเนินงานประชาสัมพันธ์เพ่ือรายงานให้
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ผู้บริหารได้รับทราบเดือนละ 1 ครั้ง ผู้อ านวยการส านักทางหลวงชนบทจะเป็นผู้คัดเลือก

และมอบหมายงานให้กับศูนย์กลางประชาสัมพันธ์ของส านักด้วยตัวเองซึ่งเกณฑ์ในการ

พิจารณาประกอบด้วยคุณสมบัติและบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการประชาสัมพันธ์ ใน

ปัจจุบันส านักทางหลวงชนบทไม่มีล าดับขั้นตอนในการบริหารงานประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้

เพราะผู้อ านวยการส านักทางหลวงชนบทได้มอบหมายให้ศูนย์กลางประชาสัมพันธ์เป็น

ผู้ดูแลรับผิดชอบและตัดสินใจในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว

และทันต่อสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น แต่จะไม่มีล าดับขั้นตอนสายการบังคับบัญชาเหมือนงาน

ทั่วไปๆ  

1. แผนและนโยบายด้านประชาสัมพันธ์ 

การบริหารงานของส านักทางหลวงชนบทไม่เคยมีการจัดท าแผนหรือก าหนด

นโยบายเกี่ยวกับงานด้านประชาสัมพันธ์ เนื่องจากงานประชาสัมพันธ์ไม่ใช่ภารกิจหลัก

ขององค์กรจึงท าให้น้ าหนักความส าคัญของงานประชาสัมพันธ์มีน้อยกว่างานในภารกิจ

หลัก ผู้บริหารทุกคนจะมุ่งเน้นที่งานก่อสร้างเป็นล าดับแรก ส่วนงานด้านประชาสัมพันธ์

เป็นงานสนับสนุนภารกิจหลักสามารถท าได้เรื่อย ๆ และท าตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

และปัจจัยที่เป็นสาเหตุส าคัญคือกรมทางหลวงชนบทไม่ได้วางระบบและแนวทาง

ประชาสัมพันธ์ในส่วนภูมิภาคอย่างชัดเจนท าให้ไม่มีอัตราบุคลากรด้านประชาสัมพันธ์ใน

ส านักทางหลวงชนบท หากมีการจัดท าแผนจะต้องมีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลรับผิดชอบ

เพ่ือให้เป็นไปตามแผนและนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ ดังนั้นจึงไม่จ าเป็นต้องจัดท าแผนและ

นโยบายในขณะนี้  

2. การจัดตั้งองค์กรเพ่ือรองรับแผนและนโยบายด้านประชาสัมพันธ์ 

จากสาเหตุที่กล่าวมาในข้อที่ 1 ท าให้ไม่มีการจัดโครงสร้างเพ่ือรองรับการ

บริหารประชาสัมพันธ์ภายในส านักทางหลวงชนบท เพราะไม่มีอัตราบุคลากรด้ าน

ประชาสัมพันธ์ จึงไม่มีโครงสร้างประชาสัมพันธ์ภายในส านักทางหลวงชนบทเกิดขึ้น แต่

การด าเนินงานประชาสัมพันธ์จะมีศูนย์กลางประชาสัมพันธ์ตรวจสอบความถูกต้องและ

พิจารณาช่องทางเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ จึงสรุปได้ว่าผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
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ศูนย์กลางประชาสัมพันธ์อยู่ในโครงสร้างไหน งานประชาสัมพันธ์จะแฝงอยู่ในโครงสร้าง

นั้นอย่างไม่เป็นทางการตามไปด้วย แต่การด าเนินงานประชาสัมพันธ์จะไม่มีการท างาน

ตามโครงสร้างภายในของประชาสัมพันธ์อย่างแท้จริง 

 

3. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 

การศึกษาในครั้งนี้ยังท าให้ทราบว่าผู้อ านวยการส านักทางหลวงชนบทของแต่ละ

ส านักจะมีเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกศูนย์กลางประชาสัมพันธ์ของส านักทางหลวง

ชนบท โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาคุณสมบัติจากความรู้ความสามารถ มีจิตบริการ และ

พิจารณาจากบุคลิกภาพประกอบด้วยคือต้อง มีความคล่องแคล่ว กล้าแสดงออก มีมนุษย์

สัมพันธ์ที่ดี รวมทั้งมีการถ่ายทอดสื่อสารได้ดี  

4. ข่าวสารและเครื่องมือสื่อสาร 

จากผลการศึกษายั งพบว่ ามี การ ให้การสนับสนุน ในการด า เนิ น งาน

ประชาสัมพันธ์ของส านัก โดยผู้อ านวยการส านักทางหลวงชนบทจะสั่งการให้ทุกส่วน/

ฝ่าย ให้สนับสนุนในเรื่องของข้อมูลข่าวสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์ และมีการสนับสนุน

เครื่องมือและอุปการณ์ในการท าประชาสัมพันธ์เท่าที่จะจัดหาให้ได้อย่างกล้องถ่ายภาพ 

การสนับสนุนในเรื่องของสวัสดิการต่างๆ อย่างเบี้ยเลี้ยงเวลาที่ต้องออกไปปฏิบัติงานนอก

สถานที่ ตลอดจนสนับสนุนโดยการให้ก าลังใจต่อผู้ที่ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ 

5. ภาวะแวดล้อมและความร่วมมือ  

การบริหารงานประชาสัมพันธ์ของส านักทางหลวงชนบทมีการสร้างความ

ร่วมมือภายในหน่วยงาน โดยในแต่ละเดือนจะมีการจัดประชุมส านักเดือนละ 1 ครั้ง 

ผู้อ านวยการส านักทางหลวงชนบทจะขอความร่วมมือจากทุกกลุ่มงาน/ส่วน/ฝ่ายให้

สนับสนุนและร่วมมือประชาสัมพันธ์เพ่ือชื่อเสียงของส านักทางหลวงชนบท และจะก าชับ

ในที่ประชุมให้ผู้อ านวยการของทุกกลุ่มใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวประสานงานเพ่ือให้เกิด
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ประโยชน์ต่อการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน รวมถึงการสร้างความ

ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกจะขอความร่วมมือให้ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวของหัวหน้า

หน่วยในการขอความร่วมมือต่าง ๆ เพราะหัวหน้าหน่วยของแต่ละจังหวัด หรือของแต่ละ

กลุ่มงานจะมีการประชุมพบปะพูดคุยกับหน่วยงานภายนอกในฐานะบุคลากรของส านัก

ทางหลวงชนบทเป็นประจ าอยู่แล้ว จึงท าให้รู้จักและคุ้นเคยกับหน่อยงานภายนอก 

ประชาชน และผู้น าของแต่ละท้องถิ่นเป็นอย่างดี ดังนั้นจึงใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวเพ่ือ

ร่วมมือกันประชาสัมพันธ์แบบถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน ทั้งนี้เพ่ือให้งบประมาณ

ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ลดลง และการพึ่งพาซึ่งกันยังท าให้ความสัมพันธ์ที่มีต่อกัน

แนบแน่นยิ่งขึ้น และใช้ความเป็นหน่วยงานราชการขอความอนุเคราะห์และขอความ

ร่วมมือโดยการท าหนังสือในนามของกรมทางหลวงชนบทเพ่ือขอความร่วมมือในการ

ประชาสัมพันธ์หน่วยงานร่วมกัน  

จากผลการศึกษายังท าให้ทราบอีกว่าการบริหารงานประชาสัมพันธ์มีจุดอ่อนคือ

ไม่มีอัตราเจ้าหน้าที่ด้านประชาสัมพันธ์โดยตรง การด าเนินงานประชาสัมพันธ์ต้องอาศัย

เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ เข้ามาช่วย ซึ่งเจ้าหน้าที่แต่ละคนก็มีงานตามหน้าที่ของตัวเองอยู่แล้ว 

ดังนั้นจึงท าให้อัตราเจ้าหน้าที่ด้านประชาสัมพันธ์เป็นจุดอ่อนในการบริหารงาน และ

จุดอ่อนในเรื่องของงบประมาณ เนื่องจากการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ในบางเรื่อง

จ าเป็นต้องใช้งบประมาณ แต่การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางมีจ านวนน้อยมากซึ่ง

ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายจริงในปัจจุบันซึ่งเป็นจุดอ่อนต่อการบริหารงานเช่นกัน  ส่วนใน

ด้านของจุดแข็งกรมทางหลวงชนบทมีเครือข่ายภาคประชาชน คือ อาสาสมัครทางหลวง

ชนบทที่เข้ามาร่วมท างานกับกรมทางหลวงชนบท โดยเป็นกลุ่มประชาชนที่อยู่ สองข้าง

ทางหลวงชนบท นอกจากนี้บุคลากรของกรมทางหลวงชนบทยังมีความกระตือรือร้น 

และมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่เพ่ือองค์กรแม้งานที่ปฏิบัติจะไม่ใช่งานในหน้าที่ก็ตาม 

การศึกษาในครั้งนี้ยังพบว่ามีปัญหาในการบริหารงานประชาสัมพันธ์เพราะขาด

บุคลากรที่มีความรู้ในด้านประชาสัมพันธ์ ในขณะที่กรอบอัตราก าลังที่มีอยู่ของแต่ละ

ส านักก็ไม่เพียงพอต่อการบริหารงานอยู่แล้ว ถ้ามีผู้ที่มีความรู้ในด้านดังกล่าวเข้ามาดูแลก็
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จะเข้าใจการประชาสัมพันธ์ได้ดีกว่าผู้ที่ไม่มีความรู้ ในการประชาสัมพันธ์ และจะช่วยลด

ปัญหาในด้านการบริหารงานลง 

การบริหารเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ 
 ผลการศึกษาพบว่า ในปัจจุบันส านักทางหลวงชนบทยังไม่มีแนวทางในการบริหารงาน
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ แต่มีความพยายามที่จะเชื่อมโยงเครือข่ายเข้าหากันและ
พยายามจะให้เครือข่ายในส่วนภูมิภาคเชื่อมโยงกับประชาสัมพันธ์ในส่วนกลางเพ่ือให้
รูปแบบการด าเนินงานเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ไม่ขาดตอน แต่จะไม่มีล าดับขั้นตอน
การบริหารเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ โดยผู้อ านวยการส านักทาง
หลวงชนบทจะมอบหมายให้ศูนย์กลางประชาสัมพันธ์เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ และรวบรวม
ผลด าเนินการเสนอให้ผู้บริหารรับทราบ ส่วนการบริหารจะเน้นท าตามที่กรมมอบหมาย
ให้ครบถ้วนก่อน เพราะไม่มีเจ้าหน้าที่ท าประชาสัมพันธ์โดยตรง ดังนั้นจึงให้ เจ้าหน้าที่
ทุกคนสามารถท าประชาสัมพันธ์ได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องส่งให้ศูนย์กลาง
ประชาสัมพันธ์ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาเผยแพร่ ศูนย์กลางที่ได้รับมอบหมาย
สามารถด าเนินการประชาสัมพันธ์ได้เลยโดยไม่ต้องเสนอขออนุมัติประชาสัมพันธ์ตาม
สายการบังคับบัญชา จะเห็นว่าการท างานของเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์จะไม่มีล าดับ
ขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อนเพราะไม่มีสายการบังคับบัญชาเหมือนงานทั่วไป 

ในปัจจุบันส านักทางหลวงชนบทไม่มีแนวทางในการสร้างและพัฒนาเครือข่าย

นักประชาสัมพันธ์ เพราะไม่มีอัตราบุคคลกรในด้านดังกล่าว  ดังนั้นจึงท าให้ไม่มีการจัด

วางภาระหน้าที่หรือก าหนดขอบเขตภาระหน้าที่ให้กับเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ เพราะ

เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ในปัจจุบันก็มีน้อยกว่าปริมาณงานที่ส านักทางหลวงชนบทจะต้องดูแล

รับผิดชอบ หากมีการก าหนดภาระหน้าที่จะเป็นภาระเพ่ิมขึ้นอีก ดังนั้นทุกคนจึงสามารถ

ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ได้เหมือนกันหมด 

 

 

1. การแลกเปลี่ยนระหว่างสมาชิก 
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จากการศึกษาท าให้ทราบว่าส านักทางหลวงชนบทมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ข่าวสารระหว่างสมาชิกเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โดยผ่านการประชุมประจ าเดือนของ

ส านักทางหลวงชนบท ผู้ที่เกี่ยวข้องจะมีการพบปะพูดคุย แสดงความคิดเห็น และ

แลกเปลี่ยนเกี่ยวการประชาสัมพันธ์ของส านักทางหลวงชนบทร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีการ

น าสื่อดิจิตอลเข้ามาร่วมด้วย อาทิ Line กลุ่ม E-mail เป็นต้น แต่การเลกเปลี่ยนข้อมูล

ข่าวเพ่ือการประชาสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ยังคงมีค่อนข้าง

น้อยในปัจจุบัน เพราะการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างสมาชิกจะเป็นประเด็นของ

ภารกิจหลักเป็นส่วนใหญ่ 

2. การติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิก  

จากการศึกษายังท าให้ทราบว่าผู้อ านวยการส านักทางหลวงชนบทได้ก าหนด

ช่องทางส าหรับการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เกิด

การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในการประชาสัมพันธ์โดยจัดวางช่องทางแบบทั่วๆไป และ

ที่มีการใช้อยู่เป็นประจ า คือ การประชุมส านักทางหลวงชนบทเดือนละ 1 ครั้ง โทรสาร 

โ ท ร ศั พ ท์ มื อ ถื อ  ก า ร ใ ช้ ช่ อ ง ท า ง ข อ ง สื่ อ ดิ จิ ต อ ล ต่ า ง ๆ  อ า ทิ 

E-mail  Line  นอกจากนี้ยังมีการใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวเพ่ือเป็นช่องทางในการ

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารรวมอยู่ด้วย  

3. รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก 

ส านักทางหลวงชนบทมีการเชื่อมความสัมพันธ์ของสมาชิกเครือข่ายนัก

ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างสมาชิก และให้สมาชิกท า

ความรู้จักซึ่งกันและกัน โดยผ่านการจัดประชุมประจ าเดือนของส านักทางหลวงชนบท 

ซึ่งจะมีการพบปะพูดคุย หารือเรื่องงานประชาสัมพันธ์ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นทั้งในเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวซึ่งท าให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันตามมา มีการ

ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เชื่อมความสัมพันธ์ของสมาชิกของเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์เข้า

หากันโดยจัดตั้งเป็นกลุ่ม E-mail และ กลุ่ม line ของแต่ละส านัก ในแต่ละปีจะมีการแข่ง

กีฬาสีภายในส านัก  มีการจัดกิจกรรมตามเทศกาลและประเพณีต่างๆ เช่น รดน้ าด าหัว
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ในวันสงกรานต์ งานเลี้ยงปีใหม่ ฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้มีเวทีส าหรับท าความรู้จักกัน 

เรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ให้แนบแน่นมากขึ้นกว่าเดิม และรูปแบบ

ความสัมพันธ์แบบพี่น้องที่ช่วยเหลือพ่ึงพาซึ่งกันและกัน มีผู้ปกครองคนเดียวกัน   

ในปัจจุบันส านักทางหลวงชนบทมีการสร้างแรงจูงใจเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ

ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ เนื่องจากงานประชาสัมพันธ์เป็นงาน

สนับสนุนงานภารกิจหลักไม่สามารถน ามาประเมินเป็นผลงานของเครือข่ายนัก

ประชาสัมพันธ์ได้ โดยส่วนมากจะสร้างแรงจูงใจในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆ หรืออาจจะ

กล่าวชมเชยเพ่ือเป็นก าลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ และจากการศึกษาท าให้ทราบว่ามีการ

สนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์เท่าที่มีความจ าเป็นอย่าง

เครื่องมืออุปกรณ์ส าหรับใช้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ 

ผลการศึกษาท าให้ทราบจุดอ่อนในการบริหารงานเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ 

คือการไม่ก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจนท าให้เป็นจุดอ่อนต่อการ

บริหารงาน และผู้บริหารยังให้ความส าคัญต่องานประชาสัมพันธ์น้อยกว่างานในภารกิจ

หลักท าให้เป็นจุดอ่อนต่อการบริหารงานเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ตามมาด้วย ส่วนจุด

แข็งที่พบคือความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันของคนในพ้ืนที่ท าให้การบริหารงานง่ายขึ้น  

ในปัจจุบันการบริหารงานเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ยังไม่พบปัญหาและ

อุปสรรคในการบริหารเพราะเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์เป็นเรื่องใหม่ และเครือข่ายใหญ่

ที่อยู่ในส่วนกลางแข็งแรงอยู่แล้ว ดังนั้นเครือข่ายที่อยู่ในภูมิภาคจึงแข็งแรงตามไปด้วย 

ส่วนที่ 2 ทัศนคติที่มีต่องานประชาสัมพันธ์และเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ของ

ผู้บริหารระดับสูงในส่วนภูมิภาคกรมทางหลวงชนบท 

ทัศนคติต่อการประชาสัมพันธ์ 

          จากการศึกษาทัศนคติที่มีต่องานประชาสัมพันธ์และเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์

ของผู้บริหารระดับสูงในส่วนภูมิภาคกรมทางหลวงชนบทท าให้ทราบว่า ผู้อ านวยการ

ส านักทางหลวงชนบทเห็นว่า “ประชาสัมพันธ์” คือการให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 18 

 

ข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างรวดเร็วและถูกต้อง มีการรับเสียงสะท้อนกลับจาก

ประชาชนเพื่อน ามาปรับปรุงปรุงแก้ไขเกิดภาพลักษณ์ท่ีดี เมื่อมีภาพลักษณ์ที่ดีประชาชน

จะให้ความร่วมมือกับกรมทางหลวงชนบทตามมา นอกจากนี้ผู้อ านวยการส านักทาง

หลวงชนบทมีความรู้สึกที่ดีต่อประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ เพราะ

เห็นว่าการประชาสัมพันธ์เป็นเรื่องที่ดีและเห็นด้วยที่กรมทางหลวงชนบทต้อง

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงเพ่ือให้เกิดความร่วมมือ

ที่ดี  และช่วยป้องกันแก้ไขความเข้าใจผิดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้นการ

ประชาสัมพันธ์จึงเป็นเรื่องที่ดีและเป็นสิ่งที่หน่วยงานต้องท า  

 และผลการศึกษายังท าให้ทราบว่าผู้อ านวยการส านักทางหลวงชนบทมีความรู้สึกไม่ค่อย

พอใจต่อลักษณะของการประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันเพราะเห็นว่าไม่มีบุคลากรด้าน

ประชาสัมพันธ์มาดูแลรับผิดชอบโดยตรง นอกจากนี้การบริหารงานประชาสัมพันธ์

จะต้องมีงบประมาณเพ่ือใช้ในการด าเนินงาน แต่ส านักทางหลวงชนบทต้องแบกรับใน

เรื่องของงบประมาณที่ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงซึ่งส านักทางหลวงชนบท

จะต้องไปจัดหางบประมาณจากส่วนอ่ืนๆ เข้ามาแทน และไม่เห็นด้วยต่อแผนและ

นโยบายในด้านการประชาสัมพันธ์ของกรมทางหลวงชนบท เพราะไม่มีความชัดเจนใดๆ 

และเห็นว่าการก าหนดแผนและนโยบายควรให้ทุกส่วนที่เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ

วางแผนและนโยบายร่วมกันเพ่ือให้เกิดการรับรู้เหมือนกัน มีกรอบและทิศทางที่ชัดเจน

เหมือนกัน และกรมทางหลวงชนบทต้องเป็นหลักในการวิเคราะห์ว่าต้องท าอะไรและควร

ประเมินว่าที่ท ามาเป็นอย่างไรเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่เพ่ือจะได้น ามา

ปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

นอกจากนี้ผู้อ านวยการส านักทางหลวงชนบทยังรู้สึกไม่พอใจต่อแนวทางการ

ประชาสัมพันธ์ของกรมทางหลวงชนบทในปัจจุบันเพราะไม่มีความชัดเจนในเรื่องของ

นโยบายและทิศทางในการด าเนินการ แต่มอบหมายให้ทุกส านักทางหลวงชนบทต้องท า 

ซึ่งทุกส านักจะต้องท าตามความเข้าใจของตัวเอง โดยที่ไม่มีความชัดเจนใดๆ เป็นแนวทาง

ในการปฏิบัติให้กับส านักทางหลวงชนบท 
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ส่วนในด้านความคาดหวังต่อการประชาสัมพันธ์ผู้อ านวยการส านักทางหลวง

ชนบทแสดงความคาดหวังในด้านที่ดี เพราะหวังว่าการท าประชาสัมพันธ์จะช่วยให้มีการ

รับทราบข้อมูลข่าวสารพร้อมๆ กัน ซึ่งจะสามารถน ามาใช้พัฒนางานที่อยู่ในหน้าที่ได้ 

และยังหวังว่าการท าประชาสัมพันธ์จะช่วยท าให้กรมทางหลวงชนบทโดดเด่นขึ้นมาซึ่ง

ความโดดเด่นนั้นจะท าเกิดการสนับสนุนเรื่องงบประมาณเพ่ิมขึ้น แต่มีความเห็นเพ่ิมเติม

ว่า กรมทางหลวงชนบทควรให้การสนับสนุนการบริหารงานประชาสัมพันธ์ของส านักทาง

หลวงชนบทในเรื่องของบุคลากร งบประมาณ อุปกรณ์ และด้านวิชาการ เท่าที่ควรจะ

สนับสนุนตามความเป็นจริงในปัจจุบัน 

ส่วนในด้านโครงสร้างการประชาสัมพันธ์ผู้อ านวยการส านักทางหลวงชนบท ไม่

ค่อยพอใจต่อการก าหนดกรอบโครงสร้างด้านการประชาสัมพันธ์ของกรมทางหลวง

ชนบท เพราะโครงสร้างดังกล่าวมีความสัมพันธ์ต่อการบริหารงานของส านักทางหลวง

ชนบทด้วย และเห็นว่าโครงสร้างควรมีความเป็นอิสระและควรจะอยู่ภายใต้การดูแลของ

ฝ่ายบริหารระดับสูงหรือผู้ทีมีอ านาจในการสั่งการและตัดสินใจได้โดยตรงเพ่ือจะได้มี

คล่องตัวในการท างานมากขึ้น อย่างไรก็ตามผู้อ านวยการส านักทางหลวงชนบทเห็นว่า 

การท าประชาสัมพันธ์ของกรมทางหลวงชนบทจะท าให้ประชาชนเจ้าของประเทศได้รับ

ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารต่างๆ  ส่วนกรมทางหลวงชนบทและผู้บริหารก็จะได้รับผล

พวงตามมาด้วย เพราะประชาชนรู้จักหน่วยงานจึงเข้ามาร่วมมือกับหน่วยงานในการ

พัฒนาถนนและสะพาน ดังนั้นงานของกรมทางหลวงชนบทจะเบาลงเพราะมีประชาชน

เข้ามาร่วมงานด้วย 

 

ทัศนคติต่อเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ 

จากการศึกษาทัศนคติของผู้บริหารระดับสูงในส่วนภูมิภาคที่มีต่อเครือข่ายนัก

ประชาสัมพันธ์กรมทางหลวงชนบทท าให้ทราบว่า ผู้อ านวยการส านักทางหลวงชนบทมี

ความคิดต่อเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ ว่า เป็นการเชื่อมโยงเข้าหากัน คือทุกคนรวมกัน

ท างานโดยมีเป้าหมายและผลประโยชน์ร่วมกัน สมาชิกต้องช่วยเหลือพ่ึงพาซึ่งกันและกัน  
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ซึ่งทุกคนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในกลุ่มเครือข่ายของตน นอกจากนี้ผู้อ านวยการส านัก

ทางหลวงชนยังเห็นด้วยที่ก าหนดให้มีเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ขึ้นมา เพราะเห็นว่า  

“เครือข่าย” เป็นเรื่องที่ดีและการรวมตัวกันเพ่ือท างานให้กรมทางหลวงชนบทจะท าให้

องค์กรก้าวหน้า และเห็นด้วยกับการบริหารงานแบบใหม่ที่จะต้องอาศัยความคิดริเริ่ม

ใหม่ ๆ เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า และผู้อ านวยการส านักทางหลวงชนบทแสดง

ความคิดเห็นต่อสาเหตุในจัดตั้งเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ ว่า การประชาสัมพันธ์ของ

กรมทางหลวงชนบทยังไร้ทิศทางและยังไม่มีความเข้มแข็งมากพอ ดังนั้นจึงให้มีการจัดตั้ง

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์เพ่ือให้การประชาสัมพันธ์ของกรมทางหลวงชนบทมีความ

เข้มแข็งขึ้น และเห็นว่าถ้าการประชาสัมพันธ์ของกรมทางหลวงชนบทมีความเข้มแข็ง

ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของกรมทางหลวงชนบท และผู้บริหารกับ

ส านักทางหลวงชนบทก็จะได้รับประโยชน์จากความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารและความ

ร่วมมือจากประชาชนตามมาด้วย  

ส่วนในด้านคุณลักษณะของตัวแทนเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ผู้อ านวยการ

ส านักทางหลวงชนบทแสดงความคิดเห็นว่า ต้องเป็นผู้ที่ท างานด้วยใจ มีความเสียสละ 

และรักงานด้านประชาสัมพันธ์ รวมถึงต้องมีบุคลิกภาพที่ เหมาะสมกับงานด้าน

ประชาสัมพันธ์ แต่ไม่เห็นด้วยกับคุณลักษณะของตัวแทนเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ใน

ปัจจุบันเพราะเห็นว่าควรจะให้ผู้ที่มีความรู้เข้ามาด าเนินการมากกว่า ถึงแม้เจ้าหน้าที่ที่

ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์จะเสียสละและอุทิศเวลาให้กับองค์กรก็ตาม แต่เห็นว่าควรจะ

ใช้ประโยชน์จากผู้ที่มีความรู้โดยตรงจะมีความเหมาะสมกว่า 

   ในด้านความคาดหวังที่กรมทางหลวงชนบทมีต่อเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์
ผู้อ านวยการส านักทางหลวงชนบทเห็นด้วยที่เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์จะสามารถ
ปฏิบัติได้ตามความคาดหวังของกรม แต่จะไม่สามารถปฏิบัติตามความคาดหวังได้อย่าง
ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็ม เพราะเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์เป็นเรื่องใหม่ซึ่งต้องใช้เวลาในการ
การสร้างผลงานและสะสมประสบการณ์ แต่ในอนาคตน่าจะสามารถปฏิบัติได้ตามความ
คาดหวังอย่างใกล้เคียง นอกจากนี้ผู้อ านวยการส านักทางหลวงชนบทยังเห็นด้วยกับการ
สร้างและพัฒนาเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์ของ
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กรมทางหลวงชนบท แต่เห็นว่าจะแก้ไขได้ในบางเรื่องเพราะเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์
เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับประชาชนให้ได้รับทราบและเข้าใจในส่งที่ต้องการจะ
สื่อสาร แต่การแก้ไขปัญหาที่แท้จริงของกรมทางหลวงชนบทคือคุณภาพของงานก่อสร้าง
ต้องดีและมีมาตรฐาน กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์เชื่อว่างานก่อสร้างที่มีคุณภาพจะได้รับการ
ยอมรับจากประชาชนและจะเป็นตัวก าหนดชื่อเสียงของกรมทางหลวงชนบทอย่าง
แท้จริงซึ่งเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์จะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับประชาชนใน
คุณภาพของงานก่อสร้าง โดยภาพรวมกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่าการสร้างและพัฒนา
เครือข่ายจะสามารถแก้ไขปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์ของกรมทางหลวงชนบทได้ แต่
จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาในด้านคุณภาพของงานก่อสร้างได้ทั้งหมด งานก่อสร้างต้อง
แก้ไขให้มีคุณภาพที่ดีจึงจะได้รับการยอมรับ  

ส่วนที่ 3 การศึกษาแนวโน้มการบริหารงานประชาสัมพันธ์และเครือข่ายนัก

ประชาสัมพันธ์ของผู้บริหารระดับสูงในส่วนภูมิภาคกรมทางหลวงชนบท 

ทิศทางและเป้าหมายการบริหารงานประชาสัมพันธ์ในอนาคต 

จากการศึกษาท าให้ทราบว่า ในอนาคตส านักทางหลวงชนบทจะยึดถือนโยบาย

ของกรมทางหลวงชนบทเป็นหลักในการบริหารงานเท่านั้น แต่จะรักษาสถานภาพใน

ปัจจุบันให้ดีที่สุดด้วย โดยเฉพาะผลงานของส านักและจังหวัดจะต้องประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนและนักการเมืองในพ้ืนที่ได้รับทราบและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ให้ทุกๆ 

กลุ่มมีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน และสร้างสายสัมพันธ์กับทุกกลุ่มให้ขยายออกไป  โดยจะ

มุ่งเน้นประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการเป็นหลัก นอกจากนี้

ยังพบว่า เป้าหมายการบริหารงานประชาสัมพันธ์ของส านักทางหลวงชนบทในอนาคตคือ

การ ให้ทุกฝ่ายมีความสุขต่อการบริหารงานให้มากที่สุดและต้องให้งานประชาสัมพันธ์

ด าเนินไปอย่างดีที่สุดด้วย เพราะผู้อ านวยการส านักทางหลวงชนบทเห็นว่าถ้าเจ้าหน้าที่มี

ความสุขในการท างานความส าเร็จในการบริหารงานก็จะตามมา 

ทิศทางและเป้าหมายการบริหารงานเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ในอนาคต 

 จากผลการศึกษายังอีกพบว่า ผู้อ านวยการส านักทางหลวงชนบทต้องการจะเชื่อมโยง

เครือข่ายให้ทั่วถึงกันและให้มีการท างานแบบเครือข่ายให้มากที่สุด โดยมีเป้าหมายการ
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ให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนากับกรมทางหลวงชนบทให้มากขึ้น และประชาชน

จะต้องมองกรมทางหลวงชนบทในภาพลักษณ์ที่ดีข้ึน 

อภิปรายผล 

 การศึกษาเรื่องทัศนคติของผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทในส่วนภูมิภาคที่มีต่อ

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์กรมทางหลวงชนบท มีวัตถุประสงค์ เพื่อน าเสนอ  

1. การบริหารงานประชาสัมพันธ์และการบริหารเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ของ

ผู้บริหารระดับสูงในส่วนภูมิภาคกรมทางหลวงชนบท 

2. ทัศนคติที่มีต่องานประชาสัมพันธ์และเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ของ

ผู้บริหารระดับสูงในส่วนภูมิภาคกรมทางหลวงชนบท 

3. เ พ่ือศึกษาแนวโน้มการบริหารงานประชาสัมพันธ์และเครือข่ายนัก

ประชาสัมพันธ์ของผู้บริหารระดับสูงในส่วนภูมิภาคกรมทางหลวงชนบท 

 ผู้ศึกษาจึงขออภิปรายผลการศึกษาโดยได้สรุปผลการวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดซึ่งได้

กล่าวไว้ในบทที่ 2 ดังนี้ 

การบริหารงานประชาสัมพันธ์และการบริหารเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ของ

ผู้บริหารระดับสูงในส่วนภูมิภาคกรมทางหลวงชนบท 

การบริหารงานประชาสัมพันธ์และการบริหารเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ของ

ผู้บริหารระดับสูงในส่วนภูมิภาคกรมทางหลวงชนบทได้น าแนวคิดและทฤษฏีด้านการ

ประชาสัมพันธ์มาเป็นกรอบในการศึกษาการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูกรมทาง

หลวงชนบทในส่วนภูมิภาค และจากปัจจัยการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการบริหารงาน

ประชาสัมพันธ์ซึ่งประกอบด้วยตัววัดหรือปัจจัยที่ใช้วิเคราะห์ประสิทธิภาพของการ

ท างานซึ่งก าหนดใช้ 5 ตัวคือ 1. แผนและนโยบายของฝ่ายบริหาร 2. การจัดตั้งองค์กร

เพ่ือรองรับแผนและนโยบายด้านประชาสัมพันธ์ 3. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 4. ข้อมูล

ข่าวสารและเครื่องมือสื่อสาร  และ 5.ภาวะแวดล้อมและความร่วมมือ 

สะอาด ตัณศุภผล ได้ให้ค าจ ากัดความความหมายของการประชาสัมพันธ์คือ 

“วิธีการของสถาบันอันมีแผนการ และกระท าต่อเนื่องกันไปในอันที่จะสร้างหรือยังให้เกิด

ความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มประชาชน เพ่ือให้สถาบันกับกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องมีความรู้
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ความเข้าใจ และสนับสนุนร่วมมือซึ่งกันและกัน อันจะเป็นประโยชน์ให้สถาบันนั้น

ด าเนินงานไปได้ด้วยดี สมความมุ่งหมายโดยมีประชามติเป็นแนวบรรทัดฐาน” แตจ่ากผล

การศึกษาพบว่า ส านักทางหลวงชนบทไม่เคยมีการจัดท าแผนและนโยบายส าหรับงาน

ด้านประชาสัมพันธ์ซึ่งไม่สอดรับกับแนวคิดในด้านประชาสัมพันธ์ในด้านนโยบายและ

แผน ทั้งนี้ผู้บริหารในส่วนภูมิภาคจะให้ความส าคัญกับงานในภารกิจหลักอย่างงาน

ก่อสร้างทางและสะพานมากว่างานประชาสัมพันธ์ ส่วนงานด้านประชาสัมพันธ์จะมีการ

บริหารเหมือนงานประจ าทั่วไป คือ ท าได้เรื่อย ๆ เหมือนงานเอกสาร งานธุรการของ

ส านัก ที่ส าคัญกรมทางหลวงชนบทไม่ได้วางระบบหรือมีการจัดโครงสร้างด้านการ

ประชาสัมพันธ์ให้กับส านักทางหลวงชนบทอย่างชัดเจน ผู้อ านวยการส านักทางหลวง

ชนบทจึงบริหารงานเท่าทรัพยากรที่มีอยู่ ในส านัก นอกจากกรมทางหลวงชนบทจะ

ก าหนดให้มีการจัดท าแผนและนโยบายด้านประชาสัมพันธ์ของส านักทางหลวงชนบท

เกิดขึ้นเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามผู้บริหารในส่วนภูมิภาคเห็นว่ากรมทางหลวงชนบท

จะต้องมีความชัดเจนในการก าหนดกรอบโครงสร้างด้านประชาสัมพันธ์ให้กับส านักทาง

หลวงชนบท เพราะหากมีจัดท าแผนและนโยบายด้านประชาสัมพันธ์จะต้องมีโครงสร้าง

ด้านประชาสัมพันธ์ภายในส านักทางหลวงชนบทเพ่ือรองรับแผนและนโยบายดังกล่าว 

ดังนั้นสาเหตุส าคัญที่ท าให้ส านักทางหลวงชนบทไม่มีการวางแผนและนโยบายด้าน

ประชาสัมพันธ์เพราะกรมทางหลวงชนบทไม่มีโครงสร้างหรืออัตราบุคลากรด้าน

ประชาสัมพันธ์เพ่ือรองรับบริหาร แต่หากมีการก าหนดโครงสร้างที่ชัดเจนให้กับส านัก

ทางหลวงชนบทผู้บริหารในส่วนภูมิภาคก็พร้อมที่จะด าเนินการตามโครงสร้างที่เกิดขึ้น 

เพราะโครงสร้างด้านประชาสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของส านักทาง

หลวงชนบท ผู้บริหารในส่วนภูมิภาคจะต้องก ากับและดูแลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

จากที่กล่าวมาในข้างต้นจะเห็นว่าการบริหารงานประชาสัมพันธ์ของส านักทาง

หลวงชนบทในปัจจุบัน เป็นการด าเนินงานตามที่กรมทางหลวงชนบทมอบหมายให้

ครบถ้วนเท่านั้น ซึ่งไม่ใช่การบริหารงานประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะไม่

ปรากฏลักษณะที่ส าคัญของการประชาสัมพันธ์ คือ ไม่มีการวางแผนที่มีการไตร่ตรอง 

ใคร่ครวญ เพราะการประชาสัมพันธ์ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่จะต้องมีการตั้งใจ 
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มีวัตถุประสงค์ นโยบาย และวางแผนในการด าเนินการ ตลอดจนการจัดตั้งองค์การ 

(organization) การจัดยุทธศาสตร์ในการด าเนินการ (strategy) ประชาสัมพันธ์  

ดร. สมควร กวียะ กล่าวไว้ ว่า การวางแผนมีส าคัญมากในงานประชาสัมพันธ์ 

คือ การวางแผนจัดโครงสร้างของงานประชาสัมพันธ์เพราะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะน าไปสู่การ

ด าเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ เป็นการใช้งานประชาสัมพันธ์ไปอย่างถูกต้องเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ แทนที่จะเสียเวลาปรับปรุงโครงสร้างกันอยู่บ่อยๆ ท าให้งาน

หยุดชะงักล่าช้า นักประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพย่อมต้องสามารถท าให้เห็นได้

ล่วงหน้าว่า โครงสร้างขององค์กร ควรเป็นอย่างไร แม้จะต้องมีการปรับปรุงโครงสร้าง

บ้างในระยะหลัง แต่ก็ไม่ควรท าบ่อย ๆ จึงจะส่งผลกระทบต่อองค์กร หรือบุคลากรมาก

เกินไป แต่การบริหารงานประชาสัมพันธ์ของส านักทางหลวงชนบทกลับไม่มีการจัด

โครงสร้างด้านประชาสัมพันธ์ภายในส านักทางหลวงชนบท ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้ส านัก

ทางหลวงชนบทไม่มีการจัดท าแผนและนโยบายในด้านประชาสัมพันธ์ตามมาด้วยเช่นกัน  

ทั้งนี้เพราะทั้งสองปัจจัยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ถึงแม้ในปัจจุบันผู้บริหารในส่วน

ภูมิภาคจะก าหนดให้มีศูนย์กลางประชาสัมพันธ์ของส านักและมอบหมายให้ศูนย์กลาง

ประชาสัมพันธ์เป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง เผยแพร่ และรวบรวมผลด าเนินการรายงานให้

ผู้บริหารรับทราบ แต่จะเห็นว่าเป็นการบริหารตามที่กรมทางหลวงชนบทมอบหมาย

มากกว่าการบริหารงานประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ และถึงแม้งานประชาสัมพันธ์จะ

แฝงอยู่ในโครงสร้างของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์กลางประชาสัมพันธ์ของส านัก

ทางหลวงชนบทก็ตาม แต่โครงสร้างเหล่านั้นจะไม่ค านึงถึงปัจจัยต่างๆ เหมือนการจัด

โครงสร้างของงานประชาสัมพันธ์ยกตัวอย่างเช่น วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน กลุ่ม

ประชาชนเป้าหมาย นโยบายด้านประชาสัมพันธ์ ภาระความรับผิดชอบของหน่วยงาน

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและสื่อในการประชาสัมพันธ์ และอาณาเขตพ้ืนที่ความ

รับผิดชอบของหน่วยงานประชาสัมพันธ์ โครงสร้างที่งานประชาสัมพันธ์แฝงอยู่จะ

ค านึงถึงการผลักดันข้อมูลข่าวสารออกสู่ภายนอกและรายงานผลให้ผู้บริหารได้รับทราบ

เท่านั้น ซึ่งในแง่ของการบริหารงานประชาสัมพันธ์จะไม่เกิดประสิทธิภาพต่อการ

ขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ในภาพรวม  
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กล่าวโดยสรุป คือโครงสร้างและแผนงานประชาสัมพันธ์มีความส าคัญต่อการ

บริหารงานประชาสัมพันธ์เพราะทุกขั้นตอนมีกระบวนการที่สัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องทั้ ง

ยังเป็นปัจจัยส าคัญที่จะน าพาองค์กรไปสู่การบริหารงานประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ

และมีคุณภาพสู่สายตาประชาชน ทั้งยังสามารถสร้างสรรค์งานด้านประชาสัมพันธ์ให้เกิด

การยอมรับจากประชาชนตามมา การบริหารงานประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรจะต้องมี

กระบวนการท างานที่กระท าควบคู่กันไปกับการบริหารงาน เช่น การวางแผน การจัด

องค์กร การจัดวางอัตราก าลัง ไปจนถึงการวางแผนการควบคุมการด าเนินงานและ

ประเมินผล แต่จากผลการศึกษากลับปรากฏว่าส านักทางหลวงชนบทไม่มีการจัดวาง

อัตราก าลังส าหรับงานด้านประชาสัมพันธ์โดยตรง  

หากพิจารณาในด้านเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จะเห็นว่าเมื่อไม่มีโครงสร้างด้าน

ประชาสัมพันธ์ภายในส านักทางหลวงชนบทท าให้ไม่มีอัตราเจ้าหน้าที่ตามมาด้วย แต่

ผู้บริหารในส่วนภูมิภาคจะอาศัยวิธีการขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทุกคนร่วมมือกันท า

ประชาสัมพันธ์เพ่ือชื่อเสียงของส านักทางหลวงชนบท โดยผู้บริหารในส่วนภูมิภาคจะ

ก าหนดให้มีศูนย์กลางประชาสัมพันธ์ของส านักและมอบหมายให้เป็นผู้ พิจารณา

กลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้อง เผยแพร่ และรวบรวมผลเพ่ือรวบรวมผลเพ่ือรายงาน

ให้ผู้บริหารรับทราบ โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ท าหน้าที่ศูนย์กลาง

ประชาสัมพันธ์คือคุณสมบัติในเรื่องความรู้ความสามารถ และพิจารณาจากบุคลิกภาพ

ประกอบด้วยอย่างเช่น มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีจิตบริการ สื่อสารและถ่ายทอดได้ดี แต่จาก

ปัจจัยการบริหารงานประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่กล่าวไว้ในบทที่ 2 

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์คือตัวจักรส าคัญที่จะท าให้การด าเนินงานประชาสัมพันธ์มี

ประสิทธิภาพหรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ มีการถกเถียงกันตลอดมาว่า นักประชาสัมพันธ์

ควรเป็นนักวิชาชีพ คือร่ าเรียนมาโดยตรงหรือไม่ ปัญหานี้ยังไม่มีค าตอบแน่นอน เพราะ

งานประชาสัมพันธ์เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ฉะนั้น นักประชาสัมพันธ์ไม่จ าเป็นต้องเป็นนัก

วิชาชีพที่ร่ าเรียนมาโดยตรง แต่ผู้ที่เข้ามาท างานด้านนี้ต้องมีวิจารณญาณดีพอสมควร มี

ความรอบรู้ในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีความ

รับผิดชอบสูง เพราะเป็นงานที่ต้องต่อสู้กับ “ความคิด” ของคนในสังคมที่มีต่อองค์กร 
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และต้อง “ขายแนวความคิด” เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ให้ฝ่ายจัดการและหน่วยงาน

ภายในเข้าใจเพ่ือจะได้ก าหนดแผนที่เหมาะสม องค์กรใดที่มีนักประชาสัมพันธ์ที่มี

คุณสมบัติเหมาะสมก็จัดได้ว่าการประชาสัมพันธ์นั้นมีประสิทธิภาพตามไปด้วย ดังนั้น

เจ้าหน้าที่ของส านักทางหลวงชนบทจึงไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เพราะยังขาดในเรื่อง

คุณสมบัติตามที่ได้กล่าวมาในข้างต้น 

ผลการศึกษาพบยังว่าส านักทางหลวงชนบทให้การสนับสนุนในเรื่องของข้อมูล

ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ของส านักทางหลวงชนบท โดยผู้บริหารในส่วนภูมิภาคจะ

ก าชับให้ทุกฝ่ายร่วมสนับสนุนข้อมูล เพ่ือท าประชาสัมพันธ์และจะก าชับให้สนับสนุน

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับประชาชน เพ่ือด าเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ออกไป 

ส่วนในเรื่องของอุปการณ์เครื่องมือการสื่อสารจะมีการสนับสนุนเท่าที่จะจัดหาให้ได้ 

เพราะส านักทางหลวงชนบทไม่มีงบประมาณในด้านการประชาสัมพันธ์ ถึงแม้จะมีการให้

ข้อมูลขา่วสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนแต่ในด้านบริหารไม่เคยมีการวัดหรือวิเคราะห์

ข้อมูลข่าวสารเหล่านั้น หากวิเคราะห์ประสิทธิภาพการบริหารงานประชาสัมพันธ์ตาม

ปัจจัยที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ควรมีการวัดประสิทธิภาพ

ข่าวสารอย่าง content analysis  คือวิเคราะห์ข่าวสารที่หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือ

วิทยุน าออกเผยแพร่ โดยวัดเป็นคอลัมน์นิวส์หรือเวลาออกอากาศ ดังนั้นจึงเห็นว่าแม้จะมี

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ แต่ไม่เคยมีการวิเคราะห์ถึง

ประสิทธิภาพของมูลข่าวสารที่เผยแพร่ออกไปว่าเป็นอย่างไรบ้างซึ่ งไม่น่าจะเป็น

ประโยชน์ต่อการบริหารงานประชาสัมพันธ์  

การบริหารงานประชาสัมพันธ์ในส่วนภูมิภาคมีวิธีการสร้างความร่วมมือจาก

หน่วยงานภายในองค์กรโดยก าหนดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง โดยจะเชิญผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องทุกๆ ส่วน เข้าร่วมประชุมหารือ และให้ทุกส่วนงานร่วมมือกันเผยแพร่และ

ประชาสัมพันธ์ การจัดให้มีการประชุมท าให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเห็นต่อทิศทางในการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ การสร้างความสัมพันธ์ดังกล่าวท าให้

การขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ด้วยความเข้าใจที่ตรงกัน นอกจากนี้ยังมีการจัดงาน

ต่างๆ เพ่ือสานความสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ให้แนบแน่นยิ่งขึ้น เช่น กีฬาสี งานรดน้ าด าหัว 
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งานเลี้ยงปีใหม่ ส่วนการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกจะใช้ความสัมพันธ์

ส่วนตัวของหัวหน้าหน่วยเป็นหลักเพราะหัวหน้าหน่วยจะมีการประชุมและพบปะพูดคุย

กับหน่วยงานภายนอกในฐานะบุคคลากรของส านักทางหลวงชนบทเป็นประจ าอยู่แล้ว 

จึงท าให้รู้จักและคุ้นเคยกับหน่อยงานภายนอก ดังนั้นจึงใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวเพ่ือขอ

ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์แบบถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน และการพ่ึงพาซึ่ง

กันยังท าให้ความสัมพันธ์ที่มีต่อกันและกันแนบแน่นยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังใช้ความเป็น

หน่วยงานราชการขอความอนุเคราะห์และขอความร่วมมือโดยการท าหนังสือในนามของ

องค์กรเพ่ือขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์หน่วยงานร่วมกัน  จะเห็นว่ามีการให้

ความร่วมมือจากภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกช่วย และความร่วมมือดังกล่าว

ช่วยสนับสนุนให้การบริหารงานประชาสัมพันธ์ของส านักทางหลวงชนบทมีมี

ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

จากปัจจัยการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการบริหารงานประชาสัมพันธ์จะเห็นว่า

การบริหารงานประชาสัมพันธ์ของผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทในส่วนภูมิภาค  

ไม่มีนโยบายและแผนงานของฝ่ายบริหาร ไม่มีการจัดโครงสร้างด้านงานประชาสัมพันธ์

ภายในหน่วยงาน ไม่มีเจ้าหน้าที่ด้านประชาสัมพันธ์โดยตรง มีการให้ความร่วมมือในการ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแต่ไม่มีการวิเคราะห์ข่าวสารว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ มีภาวะ

แวดล้อมและความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกที่สนับสนุนให้การบริหารงาน

ประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพ แต่โดยภาพรวมการบริหารงานประชาสัมพันธ์ของ

ผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทในส่วนภูมิภาคยังไม่มีประสิทธิภาพและยังไม่ใช่การ

บริหารงานประชาสัมพันธ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์อย่างแท้จริง แต่เป็นการบริหารงาน

เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีกรมทางหลวงชนบทมอบหมายให้ครบถ้วน  

นอกจากนี้ยังพบว่าปัญหาของการบริหารงานประชาสัมพันธ์ คือ เจ้าหน้าที่ไม่มี

ความรู้ประชาสัมพันธ์จึงควรจัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ส่วน

จุดอ่อนคือปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนบุคคลากรแต่สามารถที่จะพัฒนาเจ้าหน้าที่

ขึ้นมาได้หากให้การสนับสนุนด้านวิชาการอย่างจริงจังและควรมีการสนับสนุนงบ

ประมาณให้กับส่วนภูมิภาคส าหรับการประชาสัมพันธ์เท่าที่จ าเป็น ส่วนจุดแข็งกรมทาง
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หลวงชนบทมีเครือข่ายภาคสังคมอยู่แล้วและเจ้าหน้าที่ของกรมก็มีความรักและเสียสละ

ทุ่มเทให้กับองค์กร จึงควรน าทรัพยากรเหล่านี้มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์กับกรมทากรม

ทางหลวงชนบทต่อไป 

ผลการศึกษายังท าให้ทราบว่าการบริหารงานประชาสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับ

การบริหารงานเครือเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์กรมทางหลวงชนบทเพราะผู้ปฏิบัติและ

ผู้บริหารเป็นบุคคลเดียวกันและยังไม่มีความชัดเจนในการบริหารเหมือนกัน ดังนั้นผู้

ศึกษาจึงน าแนวทางการบริหารงานเครือข่าย ของขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์ (2551) มา

ใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์การบริหารเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์กรมทางหลวงชนบท

ซึ่งประกอบด้วย 3 เรื่อง คือ 

1.  การแลกเปลี่ยนระหว่างสมาชิก 

2. การติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิก 

3. การจัดการให้มีความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างสมาชิก 

จากผลการศึกษา พบว่า  การบริหารงานเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์มีการมีการ

แลกเปลี่ยนระหว่างสมาชิกค่อนข้างน้อยมาก ทั้งนี้เพราะการบริหารงานเครือข่ายนัก

ประชาสัมพันธ์ยังไม่มีแนวทางในการบริหารอย่างชัดเจนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

ดังนั้นผู้บริหารในส่วนภูมิภาคจึงยังไม่มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์

อย่างเป็นรูปธรรมขึ้นมา สมาชิกของเครือข่ายคือเจ้าหน้าที่ทุกคนที่รวมตัวกันท างาน

ประชาสัมพันธ์ โดยสมาชิกทุกคนสามารถท าประชาสัมพันธ์ได้ และต่างคนต่างท าตาม

ความเข้าใจของตัวเอง เมื่อท าเสร็จสมาชิกจะส่งให้กับศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์

พิจารณาเผยแพร่ให้ โดยไม่มีการปรึกษาหารือร่วมกันหรือจัดกิจกรรมส าหรับการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารประสบการณ์ จะเห็นได้ว่าการบริหาร

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์จะเน้นให้สมาชิกท าตามที่กรมทางหลวงชนบทมอบหมายให้

ครบถ้วนก่อนเป็นล าดับแรก ทั้งนี้เพ่ือให้มีรายงานผลด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้

ผู้บริหารรับทราบ แต่จะไม่มีการสร้างหรือพัฒนาให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร

ระหว่างสมาชิกของเครือข่าย แต่สมาชิกจะมีการด าเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกัน คือจัด

ให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง แต่ไม่ได้จัดประชุมเพ่ือการแลกเปลี่ยนส าหรับภารกิจ



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 29 

 

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โดยตรง การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของเครือข่ายนัก

ประชาสัมพันธ์ในที่ประชุมจะค่อนข้างน้อย อ้างถึง Adam Burke (1999 : 76-79) กล่าว

ไว้ว่า การที่เครือข่ายด ารงอยู่ได้ก็ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล

ข่าวสาร เพ่ือเป็นศูนย์รวมของการสนับสนุน เพ่ือให้เกิดประโยชน์จากการมีประสบการณ์

ที่แตกต่าง ..... กล่าวโดยสรุปถ้าผู้บริหารในส่วนภูมิภาคต้องการให้การบริหารงาน

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ประสบความส าเร็จและมีความยั่งยืนจะต้องหาวิธีให้มีการ

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น เช่น จัดให้มีการ

ประชุมเฉพาะสมาชิกเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์เดือนละ 1 ครั้ง หรือก าหนดช่องทาง

ส าหรับการแลกเปลี่ยนให้มีความชัดเจนมากขึ้น  

อย่างไรก็ตามผู้บริหารในส่วนภูมิภาคมีแนวทางในการสร้างแรงจูงใจให้กั บ

สมาชิกเครือข่ายเพราะงานประชาสัมพันธ์เป็นงานสนับสนุนงานในภารกิจหลักไม่

สามารถน ามาประเมินหรือเขียนเป็นผลงานของเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ได้ ผู้บริหาร

ระดับสูงในส่วนภูมิภาคจึงสร้างแรงจูงใจเพ่ือเป็นขวัญและก าลังในการท างานให้กับ

เจ้าหน้าที่โดยจะมีการสนับสนุนในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น เบี้ยเลี้ยง หรือโบนัส หรือ

การกล่าวชมเชย และยังสนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่ายในเรื่องของเครื่องมือและ

อุปกรณ์เท่าที่มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้เพ่ือปฏิบัติงาน ทั้งนี้การสร้างแรงจูงใจดังกล่าวจะ

รวมถึงการสนับสนุนในเรื่องของความก้าวหน้าในหน้าที่การงานประกอบอยู่ด้วย แต่การ

สร้างแรงจูงใจดังกล่าวก็ไม่ได้ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างสมาชิก แต่

เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์มากกว่า จากที่

กล่าวมาทั้งหมด ผู้บริหารในส่วนภูมิภาคควรหาวิธีการที่จะสร้ างแรงจูงใจเพ่ือเป็น

ตัวกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างสมาชิกควบคู่กับการสร้างขวัญ

และก าลังใจของเจ้าหน้าที่  

ผู้บริหารในส่วนภูมิภาคมีการก าหนดช่องทางส าหรับการติดต่อสื่อสารระหว่าง

สมาชิกเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในการ

ประชาสัมพันธ์โดยจัดวางช่องทางแบบทั่วๆไป คือ การประชุม โทรสาร โทรศัพท์มือถือ 

การใช้ช่องทางสื่อดิจิตอลต่างๆ อาทิ E-mail  Line  นอกจากนี้ยังใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว
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เพ่ือเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารรวมอยู่ด้วย ซึ่งจะเห็นได้จากการที่

ผู้บริหารในส่วนภูมิภาคมีความพยายามที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ของสมาชิกโดยผ่าน

กิจกรรมต่างๆ อย่างเช่น กีฬาสีภายใน  จัดกิจกรรมตามเทศกาลและประเพณีต่าง เช่น 

รดน้ าด าหัวในวันสงกรานต์ งานเลี้ยงปีใหม่ ฯ ทั้งนี้เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้มีเวทีส าหรับ

ท าความรู้จักกัน สร้างความคุ้นเคย เรียนรู้ซึ่งกันและกันจากการพบปะพูดคุย การท า

กิจกรรมในการกระชับความสัมพันธ์ร่วมกัน โดยผู้บริหารในส่วนภูมิภาคจะขอความ

ร่วมมือให้ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวดังกล่าวเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารของสมาชิก

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ด้วย ส่วนช่องทางที่มีการใช้อยู่เป็นประจ า คือการจัดประชุม

ประจ าเดือนซึ่งจะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นท าให้เกิดช่องทางในการสื่อสาร

อย่างเป็นทางการ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เชื่อมความสัมพันธ์ของสมาชิกของเครือข่าย

นักประชาสัมพันธ์เข้าหากันโดยจัดตั้งเป็นกลุ่ม line ของแต่ละส านัก แต่การจัดให้มีการ

ติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ควรจัดให้มีช่องทางการ

ติดต่อสื่อสารเป็นของเครือข่ายโดยเฉพาะเอง เพราะเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ต้องการ

ความถูกต้อง รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์  เช่น ช่องทางที่ก าหนดนั้นจะต้องติดต่อ

สมาชิกเครือข่ายได้ทั้งหมดและจะต้องก าหนดเป็นประเด็นว่าเรื่องอะไรบ้างที่จะต้อง

ติดต่อสื่อสารเพราะสารที่สื่อจะต้องมีความหมายต่อสมาชิกเครือข่ายเพ่ือให้ไปด าเนินการ

ต่อ ควรก าหนดลงไปว่าจะใช้สื่อประเภทใดในการสื่อสารเป็นหลัก และควรมีความถี่ใน

การติดต่อสื่อสารแค่ไหน หากมีการใช้ช่องทางแบบทั่วไป การท าประชาสัมพันธ์ของ

เครือข่ายอาจจะต้องเสียเวลาในการกลั่นกรอง และอาจจะไม่ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ในขณะนั้น 

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์กรมทางหลวงชนบทจะมีรูปแบบความสัมพันธ์ทาง

สังคมแบบพ่ีน้องที่และมีผู้ปกครองคนเดียวกันคือผู้อ านวยการส านักทางหลวงชนบท ทุก

คนในบ้านจะรู้จักกัน และพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการ

ท างานร่วมกัน โดยจะมีผู้ปกครองเป็นผู้น าและมีอ านาจในการมอบหมาย และสั่งการ 

 จากการศึกษาครั้ งนี้สามารถสรุปได้ว่ า  การบริหารงานเครือข่ ายนัก

ประชาสัมพันธ์ ไม่มีความชัดเจนในนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติจากกรมทางหลวง
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ชนบท ดังนั้นจึงท าให้การบริหารงานของผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทในส่วน

ภูมิภาคยังคงมีการบริหารในรูปแบบเดิม โดยไม่มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายนัก

ประชาสัมพันธ์กรมทางหลวงชนบทขึ้นมา ในขณะที่การบริหารงานประชาสัมพันธ์ในรูป

แบบเดิมก็ไม่มีประสิทธิภาพเช่นกัน เพราะไม่มีโครงสร้างด้านประชาสัมพันธ์ส าหรับ

ภูมิภาค จากจุดเริ่มต้นนี้จึงโยงใยมาถึงการบริหารเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ของ

ผู้บริหารในส่วนภูมิภาคเพราะการบริหารงานประชาสัมพันธ์และเครือข่ายนัก

ประชาสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งจะต้องเดินไปในทิศทางเดียวกันมีแนวทาง

ในการปฏิบัติเหมือนกัน แต่อย่างไรก็ตามผู้บริหารในส่วนภูมิภาคมีความพยายามที่จะ

เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเครือข่ายเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนร่วมกัน แต่การ

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของสมาชิกยังไม่ได้เกิดขึ้นเพ่ือการประชาสัมพันธ์อย่างแท้จริง 

ในส่วนนี้ผู้บริหารควรจะด าเนินการแก้ไขเพ่ือให้การแลกเปลี่ยนเกิดประโยชน์กับการ

บริหารงานเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ให้มากที่สุด นอกจากนี้ผู้บริหารในส่วนภูมิภาคยัง

จัดช่องทางส าหรับการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกเครือข่าย แต่ควรจะก าหนดให้ชัดเจน

ว่าควรจะใช้ช่องทางการสื่อสารไหนเป็นหลักส าหรับสมาชิกเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ 

และควรจะเป็นช่องทางการสื่อสารเฉพาะกลุ่มเพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว และเข้าใจใน

ประเด็นเดียวกัน มีความเป็นเอกภาพมากขึ้น ส่วนรูปแบความสัมพันธ์ของสมาชิกเครือมี

ความสัมพันธ์แบบพ่ีน้อง รู้จักคุ้นเคยกันทั้งหมด และพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน สมาชิก

ทั้งหมดพร้อมที่จะร่วมมือกันประชาสัมพันธ์เพ่ือองค์กร  

ผู้ศึกษาเห็นว่า ควรมีการศึกษาปัญหาและอุปสรรค จุดอ่อนและจุดแข็ง เพ่ือ

น ามาใช้ประกอบในการบริหารงานเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ แต่จากการศึกษาครั้งนี้ยัง

ไม่พบปัญหาในการบริหารงานเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์เพราะเป็นเรื่องใหม่ และกรม

ทางหลงชนบทยังไม่ได้ก าหนดแนวทางการบริหารที่ชัดเจนส าหรับเรื่องดังกล่าว แต่มี

จุดอ่อนและจุดแข็ง คือ กรมไม่มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในเรื่องดังกล่าว และจุดอ่อนในเรื่อง

ความคิดของผู้บริหารที่ให้ความส าคัญกับภารกิจหลักมากกว่า ส่วนจุดแข็งคือเจ้าหน้าที่

คุ้นเคยใกล้ชิดกันท าให้การสื่อสารของเครือข่ายง่ายขึ้น ผู้บริหารจึงควรน าจุดแข็งมา

พัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
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ทัศนคติที่มีต่องานประชาสัมพันธ์และเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ของผู้บริหาร

ระดับสูงในส่วนภูมิภาคกรมทางหลวงชนบท 

จากการแสดงทั ศนคติ ข องผู้ บ ริ ห า ร ในส่ วนภู มิ ภ าคความ เกี่ ย ว กั บ 

“ประชาสัมพันธ์” เห็นว่า ต้องให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง อย่างรวดเร็ว 

เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจว่าองค์กรท าอะไร และต้องฟังเสียงสะท้อนกลับจากประชาชนว่า

เป็นอย่างไร เพ่ือจะได้ปรับเปลี่ยนแก้ไขให้ภาพลักษณ์ของกรมทางหลวงชนบทดีขึ้น เมื่อ

กรมทางหลวงชนบทมีภาพลักษณ์ที่ดีประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาถนน

และสะพานร่วมกัน  แสดงว่าผู้บริหารในส่วนภูมิภาคมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ 

“ประชาสัม พันธ์ ”  ในระดับที่ ดี  ดั งที่  Edward L. Bernays ได้ กล่ าว ไว้ ว่ า  การ

ประชาสัมพันธ์มีความหมายอยู่ 3 ประการ คือ  

- เผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ 

- ชักชวนให้ประชาชนมาส่วนร่วมในการปรับปรุง และเห็นชอบกับวัตถุประสงค์

และวิธีการด าเนินงานของสถาบัน 

- ช่วยให้วัตถุประสงค์และวิธีการด าเนินงานของสถาบันผสมกลมกลืนกับความ

คิดเห็นของประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ซึ่งถ้าหากผู้บริหารในภูมิภาคน าความรู้และความเข้าใจในเรื่องประชาสัมพันธ์มาปรับใช้

ย่อมจะท าให้การบริหารงานประชาสัมพันธ์ของกรมทางหลวงชนบทมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น และจะเป็นประโยชน์ต่อภาพลักษณ์ของกรมทางหลวงชนบททั้งในปัจจุบันและ

อนาคต หากกรมทางหลวงชนบทมีภาพลักษณ์ที่ดี ประชาชนจะให้ความร่วมมือ และเข้า

มามีส่วนร่วมในการพัฒนาถนนและสะพานร่วมกับกรมทางหลวงชนบท เพราะประชาชน

จะทราบว่าตนเองและชุมชนจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาถนนและสะพานร่วมกับ

กรมทางหลวงชนบทอย่างไรบ้าง ส่วนกรมทางหลวงชนบทและหน่วยงานที่อยู่ในภูมิภาค

ก็จะได้รับประโยชน์จากการประชาสัมพันธ์ตามมาด้วยเพราะประชาชนจะเกิดความ

เชื่อมั่นและศรัทธาต่อองค์กร โดยเฉพาะความรู้สึกของผู้บริหารในส่วนภูมิภาคที่มีต่อการ

ประชาสัมพันธ์เป็นความรู้สึกที่ดีและสนับสนุนการท าประชาสัมพันธ์อยู่แล้ว ดังนั้นการ

ด าเนินงานประชาสัมพันธ์ในส่วนภูมิภาจะสามารถพัฒนาให้ยั่งยืนได้  
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แต่ทั้ งนี้กรมทางหลวงชนบทจะต้องมีความชัดเจนในลักษณะของการ

ประชาสัมพันธ์ของกรมทางหลวงชนบทซึ่งจะต้องประกอบด้วยลักษณะที่ส าคัญหลัก ๆ 

คือ  โครงสร้าง แผนงาน การจัดวางอัตราก าลัง ฯลฯ  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส าคัญต่อกระบวนการ

บริหารงานงานประชาสัมพันธ์ซึ่งจะต้องมี การวางแผนประชาสัมพันธ์ การจัดองค์กร 

การจัดวางอัตราก าลัง ไปจนถึงการวางแผนการควบคุมการด าเนินงาน และการ

ประเมินผล ในขณะที่กรมทางหลวงชนบทไม่มีแผนและนโยบายที่ชัดเจน ไม่มีอัตรา

เจ้าหน้าที่ด้านประชาสัมพันธ์ให้กับส านักทางหลวงชนบท แต่กลับมอบหมายให้มีการท า

ประชาสัมพันธ์โดยไม่มีความชัดเจนในเกระบวนการท างานดังกล่าว ดังนั้นจึงท าให้

ผู้บริหารในส่วนภูมิภาคไม่พอใจต่อลักษณะการประชาสัมพันธ์ แนว ทางในการ

ประชาสัมพันธ์ และโครงสร้างด้านการประชาสัมพันธ์ของกรมทางหลวงชนบทในปัจจุบัน 

นอกจากนี้ยังไม่เห็นด้วยกับแผนและนโยบายของกรมทางหลวงชนบทเพราะเห็นว่าควร

ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดเพ่ือให้เกิดการรับรู้ที่เหมือนกัน และ

ต้องมีทิศทางที่ชัดเจนต่อการบริหารงานให้กับส านักทางหลวงชนบท อีกท้ังยังเห็นว่ากรม

ทางหลวงชนบทจะต้องเป็นหลักในการวิเคราะห์ว่าจะต้องท าอะไรบ้าง รวมทั้งจะต้อง

ติดตามประเมินว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

นอกจากนี้ยังเห็นว่ากรมทางหลวงชนบทควรให้การสนับสนุนการด าเนินงาน

ประชาสัมพันธ์ของส านักทางหลวงชนบทในเรื่องของบุคลากร งบประมาณ อุปกรณ์ และ

ด้านวิชาการตามความเป็นจริง และคาดหวังในการประชาสัมพันธ์ของกรมทางหลวง

ชนบทในทิศทางที่ดีเพราะหวังว่าจะมีการรับข้อมูลข่าวสารพร้อมกันซึ่งจะเป็นประโยชน์

ต่อการพัฒนางานของตนเอง จะช่วยให้กรมได้รับความโดดเด่นและจะได้รับการ

สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมขึ้น และยังเห็นว่าการท าประชาสัมพันธ์จะท าให้ประชาชนสอง

ข้างทางหลวงชนบทได้รับประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารต่างๆ ประชาชนจะเข้ามามีส่วน

ร่วมในการพัฒนางานทางและสะพานร่วมกับกรมทางหลวงบท  

จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นผู้บริหารในส่วนภูมิภาครู้สึกดีต่อการประชาสัมพันธ์ 

แต่มีทัศนคติไม่ดีต่อการก าหนดแผนและนโยบาย แนวทางด้านประชาสัมพันธ์ของกรม

ทางหลวงชนบทเพราะเห็นว่าการมอบหมายให้บริหารงานประชาสัมพันธ์จะต้องมีความ
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ชัดเจนในทิศทางการบริหาร และจะต้องสนับสนุนการบริหารงานประชาสัมพันธ์ตาม

ความเป็นจริง การบริหารงานประชาสัมพันธ์ในส่วนภูมิภาคจึงจะมีประสิทธิภาพ 

 ผู้บริหารในส่วนภูมิภาคให้ความเห็นว่าสาเหตุที่ท าให้มีการจัดตั้ งเครือข่ายนัก

ประชาสัมพันธ์ขึ้นมา เพราะการประชาสัมพันธ์ของกรมทางหลวงชนบทในปัจจุบันไม่มี

ความเข้มแข็งเท่าที่ควร ดังนั้นจึงเห็นด้วยด้วยกับการที่ให้มีเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์

เกิดขึ้นเพราะเห็นว่าเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์เป็นสิ่งดีที่จะน าความเจริญก้าวหน้ามาสู่

องค์กร และจะท าให้การประชาสัมพันธ์ของกรมทางหลวงชนบทมีความเข้มแข็งมากขึ้น 

และจะมีเป้าหมายเดียวกันในการท าประชาสัมพันธ์  และประชาชนจะได้รับประโยชน์

อย่างทั่วถึง รวมถึงผู้บริหารและองค์กรก็ได้รับประโยชน์ตามมาด้วย นอกจากนี้ยังแสดง

ความคิดเห็นว่าตัวแทนเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์จะต้องเป็นผู้ที่ท างานด้วยใจ มีความ

เสียสละ รักงานประชาสัมพันธ์ และมีบุคลิกภาพที่ เหมาะสม แต่ไม่เห็นด้วยกับ

คุณลักษณะของตัวแทนเครือข่ายในปัจจุบันเพราะเห็นว่าควรน าผู้มีความรู้ในด้าน

ดังกล่าวเข้ามาด าเนินงานแทนเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความรู้ในด้านประชาสัมพันธ์ ถึงแม้

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะมีคุณสมบัติตามที่กล่าวมาก็ตาม นอกจากนี้ยังเห็นว่าการสร้าง

และพัฒนาเครือข่ายด้านประชาสัมพันธ์จะแก้ไขปัญหาในด้านประชาสัมพันธ์ของกรม

ทางหลวงชนบทได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาคุณภาพของงานก่อสร้างได้เพราะเครือข่าย

นักประชาสัมพันธ์จะท าได้เพียงการเป็นเครื่องมือการสื่อสารของงานก่อสร้าง แต่งาน

ก่อสร้างจะต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิศวกรรม จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง

แท้จริง ทั้งนี้ผู้บริหารในส่วนภูมิภาคเห็นว่าเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์จะปฏิบัติตาม

ความคาดหวังของกรมทางหลวงชนบทได้ แต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะอาจจะต้องใช้เวลา

ในการสะสมประสบการณ์ แต่ในอนาคตจะสามารถปฏิบัติได้อย่างใกล้เคียงที่สุด 

 จากผลการศึกษาดังกล่าวท าให้ทราบว่าผู้บริหารระดับสูงในส่วนภูมิภาคมีทัศนคติต่อ

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ในด้านที่ดี เพราะเห็นว่าการรวมตัวกันท างานภายใต้

เป้าหมายเดียวกันจะสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับองค์กรมากกว่าการด าเนินงานตาม

ล าพัง เพราะอย่างไรผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนจะต้องได้รับประโยชน์จากการด าเนินงานของ

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์อย่างแน่นอน 
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แนวโน้มการบริหารงานประชาสัมพันธ์และเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ของผู้บริหาร

ระดับสูงในส่วนภูมิภาคกรมทางหลวงชนบท 

จากผลการศึกษาท าให้ทราบว่าผู้บริหารระดับสูงในส่วนภูมิภาคจะยึด

แนวนโยบายของกรมทางหลวงชนบทเป็นหลักในการบริหารงาน ส่วนแนวโน้มการ

บริหารงานเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ในอนาคตผู้บริหารในส่วนภูมิภาคต้องการจะ

เชื่อมโยงเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์เข้าหากันอย่างทั่วถึง จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า

การบริหารงานด้านประชาสัมพันธ์ของกรมทางหลวงชนบทมีความสัมพันธ์กันและ

จะตอ้งด าเนินการควบคู่กันไป ในด้านการบริหารจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือาจจะมีการ

เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยแต่จะไม่เปลี่ยนไปจากแนวคิดเดิมมากนัก เพราะกรมทาง

หลวงชนบทคือระบบราชการการการปฏิบัติงานใดๆ จะต้องยึดนโยบายของผู้บริหารเป็น

หลัก ถึงแม้จะมีการเชื่อมโยงเครือข่ายเข้าหากันอย่างทั่วถึง แต่ก็ไม่สามารถท่ีจะท าให้การ

บริหารงานประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพขึ้นมาได้ เพราะในด้านการบริหารจะต้องอาศัย

ปัจจัยหลายอย่างและผู้บริหารในส่วนภูมิภาคไม่สามารถก าหนดเองได้ ดังนั้นถ้าหาก

ต้องการให้การประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกรมทาง

หลวงชนบท จะต้องเริ่มต้นที่กรมทางหลวงชนบทระดมความคิดจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

เพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์ และน ายุทธศาสตร์ที่ทุกฝ่ายได้ร่วมจัดท า 

มาก าหนดโครงสร้างการบริหารงานประชาสัมพันธ์ ก าหนดนโยบายและแผนปฏิบัติการ

อย่างชัดเจน ผู้บริหารกรมทางหลวงชนบทจะต้องสั่งการหรือมอบหมายให้ผู้บริหารใน

ส่วนภูมิภาคน าไปปฏิบัติ พร้อมทั้งติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิด รวมถึงน าผลที่ได้รับมา

วิเคราะห์เพื่อปรับระบบบริหารงานประชาสัมพันธ์ในส่วนภูมิภาคต่อไป  

ส่วนเป้าหมายการบริหารงานประชาสัมพันธ์ในอนาคตผู้บริหารในส่วนภูมิภาค

ต้องการให้เจ้าหน้าที่ท างานอย่างมีความสุขเมื่อเจ้าหน้าที่มีความสุขกับการท างาน

ความส าเร็จก็จะตาม นอกจากนี้ยังต้องการให้ทุกๆ คนเข้ามีส่วนร่วมในการท างานให้มาก

ขึ้นภายใต้เป้าหมายเดียวกันคือเพ่ือภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แต่

ภาพลักษณ์ที่ดีของกรมทางหลวงชนบทจะเกิดขึ้นได้ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการบริหาร
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งานประชาสัมพันธ์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพราะภาพลักษณ์เป็นสิ่งสร้างสรรค์

ได้ด้วยวิธีการประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพเท่านั้น 

ข้อเสนอทั่วไป 

 1. จากผลการศึกษาท าให้ทราบว่าในปัจจุบันกรมทางหลวงชนบทยังไม่มีแนวทางการ

บริหารงานประชาสัมพันธ์ในส่วนภูมิภาคที่ชัดเจนซึ่งเป็นเหตุส าคัญที่ท าให้การ

บริหารงานประชาสัมพันธ์ในส่วนภูมิภาคไม่สามารถจะบริหารงานประชาสัมพันธ์อย่างมี

ประสิทธิภาพได้ ดังนั้นกรมทางหลวงชนบทควรก าหนดยุทธศาสตร์ นโยบายและ

แผนงาน รวมทั้งแนวทางในการบริหารงานประชาสัมพันธ์ในภูมิภาคอย่างชัดเจน และ

มอบหมายให้ภูมิภาคน าไปปฏิบัติอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้กรมทางหลวงชนบทควรจะเชิญ

ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการจัดท ายุทธศาสตร์และนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์ร่วมด้วย 

เพ่ือให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาและมีการรับรู้เหมือนกัน 

 2. จากการศึกษายังพบว่าการจัดโครงสร้างและการวางอัตราก าลังเป็นสิ่งส าคัญ

ในการบริหารงานด้านประชาสัมพันธ์ในส่วนภูมิภาค ดังนั้นกรมทางหลวงชนบทควร

ก าหนดให้มีอัตราเจ้าหน้าที่ด้านประชาสัมพันธ์ให้ส านักทางหลวงชนบท และต้อง

ก าหนดให้ชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่ด้านประชาสัมพันธ์จะอยู่ตรงไหนของโครงสร้างส านักทาง

หลวงชนบท และขอบเขตของภาระหน้าที่จะต้องเป็นอย่างไรบ้าง 

 

กิตติกรรมประกาศ 

  รายงานโครงการเฉพาะบุคคลฉบับนี้เกิดขึ้นมาจากความตั้งใจของผู้ศึกษา ที่

อยากใช้ความรู้ความสามารถจากการศึกษาที่คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เกิดประโยชน์กับงานด้านประชาสัมพันธ์ของกรมทางหลวง

ชนบทให้มากที่สุด ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้คงไม่สามารถส าเร็จลุล่วงได้ หากปราศจาก

บุคคลดังต่อไปนี้ 
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ขอขอบพระคุณ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท และ

ผู้อ านวยการส านักฝึกอบรม ที่ให้โอกาสในการศึกษาและสนับสนุนผู้ศึกษาด้วยดีมาโดย

ตลอด 

ขอขอบพระคุณ รศ. แอนนา จุมพลเสถียร อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการ 

ส าหรับความเมตตาในเรื่องของความรู้ การแนะน า การสั่งสอน การให้แนวทางใน

การศึกษา และก าลังใจดีๆ จากอาจารย์ จนผู้ศึกษาสามารถประสบความส าเร็จใน

การศึกษา 

ขอขอบพระคุณ รศ. กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์  และผศ. พยุรี ชาญณรงค์ ส าหรับ

ความเมตตาที่สละเวลามาเป็นประธานและกรรมการสอบเล่มครั้งนี้ รวมทั้งกราบ

ขอบพระคุณท่านอาจารย์คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนทุกท่านที่ช่วยประสิทธิ์

ประสาทวิชาความรู้ให้กับผู้ศึกษาอย่างมุ่งม่ันและทุ่มเท 

ขอบคุณเพ่ือนๆ MCA 15 และเพ่ือนๆ ในกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กรม

ทางหลวงชนบท รวมถึงเพ่ือนสนิท โบว์ หมวย พ่ีอ้วน โน้ต และหลานสาวน้องปุ้ม ที่ให้

ก าลังใจและให้ข้อคิดท่ีดีกับเพ่ือนมาตลอด 

และท้ายสุดขอกราบขอบพระคุณพ่อแม่ ที่อบรมสั่งสอนให้ผู้ศึกษาเป็นคนดี มีสติ

ในการใช้ชีวิต มีความพยายามและอดทนกับทุกๆ สถานการณ์ที่เกิดขึ้น และขอขอบคุณ

พ่ีชายที่คอยสนับสนุนและช่วยเหลือจนผู้ศึกษาสามารถพบกับความส าเร็จในวันนี้  

 

 

                                                                                                                                                    วิภา ธัญญเจริญ 

                      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
                   พ.ศ.2557  
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