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การประชาสัมพันธ์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษในบทบาทองค์กรของรัฐ 
Public relations of the Department of Special Investigation  

in a role of government organization 
 

นางสาวเสาวลักษณ์  ตั้งจิตต์วัฒนา และ รศ.พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช 
สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร 

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาเรื่อง “การประชาสัมพันธ์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษในบทบาทองค์กร
ของรัฐ”ผู้ศึกษาได้ใช้แนวทางวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research ) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาสถานภาพการประชาสัมพันธ์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ แผนการประชาสัมพันธ์ของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษปี 2555 - 2559  และการบริหารประเด็นข่าวของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) จาก
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลจ านวน 3 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 16 คน  ได้แก่  กลุ่มที ่ 1 ผู ้บริหารระดับสูง กลุ ่มที ่ 2 
ผู้บริหารระดับต้นและผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์  และกลุ่มที่ 3 ผู้สื่อข่าวประจ ากระทรวง
ยุติธรรม รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (Documentary Analysis) ได้แก่ 
แผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2555 - 2559 ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release)   
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์รายวัน เว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษ  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมี
ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม  - 31 กรกฎาคม 2556 

 ผลการศึกษาสรุปได้ว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการก าหนดนโยบายด้านการ
ประชาสัมพันธ์โดยผู้บริหารระดับสูง เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานด้าน
ประชาสัมพันธ์  โดยมีวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการสื่อสารภาพลักษณ์เพ่ือยกระดับความเชื่อมั่นและสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่สาธารณชน รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อนานาประเทศที่ มีต่อกรม
สอบสวนคดีพิเศษสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรชั้นน าด้านการสืบสวนสอบสวนที่มี
มาตรฐานในระดับสากลโดยมีนโยบายเรื่องความโปร่งใสและการให้ความส าคัญกับการบริหารงาน
ประชาสัมพันธ์ที่ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์เพ่ือให้ได้รับการเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมายด้วยความเป็น
ธรรม นโยบายและกลยุทธ์ด้านประชาสัมพันธ์ซึ่งด าเนินการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดี
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พิเศษ พ.ศ. 2555 - 2559  การก าหนดข่าวสารหลักในการประชาสัมพันธ์โดยก าหนด Key Message  
“DSI ทุกภารกิจเพ่ือประเทศท่ีเป็นบ้านและอีกกว่า 64 ล้านคนที่เป็นเหมือนครอบครัว”  การก าหนด
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือสื่อสารภาพลักษณ์ในการเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เป็น
กลาง โปร่งใส ตรวจสอบได้  ผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การจัดท าแบนเนอร์ติด
ภายในลิฟท์อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ การจัดท าป้ายคัทเอาท์ทางด่วน  การจัดสัมมนาพันธมิตร
เครือข่ายภาคประชาชน  เพ่ือให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2555 - 
2559   

นอกจากนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยอาศัย
เครื่องมือส าคัญที่เรียกว่า “การบริหารประเด็นข่าว” เพ่ือเป็นช่องทางในการเผยแพร่ภารกิจหลักของ
กรมต่อสื่อมวลชนและสาธารณชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างสื่อมวลชนความเข้าใจในบทบาท 
หน้าที่ และผลงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษต่อสาธารณชนและสื่อมวลชน รวมทั้งก่อให้ เกิดความ
เชื่อมั่นในกรมสอบสวนคดีพิเศษตามยุทธศาสตร์เพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของประเทศและสร้างความ
เชื่อถือในระดับสากลในมิติของการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ โดยมุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับหน่วยงาน  

 
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ก่อตั้งขึ้นเมื่อ

วันที่  3 ตุลาคม 2545 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ.2545 ใช้ชื่อ
ภาษาอังกฤษว่า “DEPARTMENT OF SPECIAL INVESTIGATION” มีชื่อย่อว่า “DSI” เป็นหน่วยงาน
บังคับใช้กฎหมาย  มีภารกิจเกี่ยวกับการป้องกัน การปราบปราม การสืบสวน และการสอบสวนคดี
ความผิดทางอาญา  และก าหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรชั้นน าด้านการสืบสวนสอบสวนที่มี
มาตรฐานในระดับสากล และได้รับความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรมโดยมีพันธกิจ
ในการป้องกัน ปราบปรามสืบสวนสอบสวนและด าเนินคดีพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นธรรม 

จากการศึกษาแผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ .ศ. 2555 - 2559 พบว่า  
กลยุทธ์หลักที่ส าคัญของกรมสอบสวนคดีพิเศษ คือ ยกระดับการสร้างภาพลักษณ์  เพ่ือสร้างความเข้าใจ
และความเชื่อมั่นต่อสาธารณชนให้เพ่ิมมากขึ้น  โดยมีตัวชี้วัด คือ ร้อยละความเชื่อมั่นของสาธารณชน
ต่อผลงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษในด้านการเสริมสร้างความมั่นคง รวมถึงในด้านการสร้างความเป็นสากล  

กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ใช้การประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือเพ่ือบรรลุกลยุทธ์หลัก    
คือ ยกระดับการสร้างภาพลักษณ์  เพ่ือสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นต่อสาธารณชนให้เพ่ิมมากขึ้น  
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คดีที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นคดีที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนจึงได้รับความ
สนใจจากสื่อมวลชนและประชาชนมาโดยตลอด   กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงได้ให้ความส าคัญกับการ
ประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่ข้อเท็จจริงและความคืบหน้าของคดีให้สื่อมวลชนและสาธารณชน
รับทราบอย่างต่อเนื่อง เพ่ือยืนยันการท างานด้วยความโปร่งใส และให้เกิดความเชื่อมั่นในการบังคับใช้
กฎหมายด้วยความเป็นธรรม  

จากข้อมูลในรายงานการศึกษาเรื่องความเชื่อมั่นต่อการสอบสวนคดีพิเศษของกรม
สอบสวนคดีพิเศษ: กลไกการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วม และผลวิจัยเชิงส ารวจของ
ส านักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เรื่อง กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอในสายตา
สาธารณชน แสดงให้เห็นว่า สาธารณชนมีความเชื่อมั่นต่อการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ
ให้ความสนใจติดตามคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษผ่านสื่อประเภทต่างๆ  
อย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งให้ความชื่นชมผู้บริหารระดับสูงของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ดังนั้น ผู้ศึกษา
จึงสนใจศึกษาสถานภาพการประชาสัมพันธ์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษเกี่ยวกับนโยบายของผู้บริหารและ
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์  แผนการประชาสัมพันธ์  และการบริหารประเด็นข่าวที่ท าให้กรมสอบสวน
คดีพิเศษซึ่งเป็นองค์กรของรัฐที่มีภาพลักษณ์ที่ดี และสาธารณชนให้ความเชื่อมั่นต่อการท างาน   เพ่ือ
น าความรู้ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการประชาสัมพันธ์ขององค์กรอ่ืนของรัฐ
ในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือศึกษาสถานภาพการประชาสัมพันธ์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
2. เพ่ือศึกษาแผนการประชาสัมพันธ์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษปี 2555 - 2559 
3. เพ่ือศึกษาการบริหารประเด็นข่าวของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
 

วิธีการวิจัย 
 

การศึกษาเรื่อง “การประชาสัมพันธ์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษในบทบาทองค์กร
ของรัฐ”  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลจ านวน 3 กลุ่ม 
ได้แก่  กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารระดับสูง กลุ่มที่ 2 ผู้บริหารระดับต้นและผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์  
และกลุ่มที่ 3 ผู้สื่อข่าวประจ ากระทรวงยุติธรรม  รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2555 - 2559 ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าว
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ตัดจากหนังสือพิมพ์รายวัน เว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษ (www.dsi.go.th) และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
โดยมีระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่วันที่  1 กรกฎาคม  - 31 กรกฎาคม 2556 

 
ผลการวิจัยและอภิปราย 

 
สถานภาพการประชาสัมพันธ์ 

ในการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  ผู้บริหาร
ระดับสูงจะท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์  โดยมีลักษณะดังนี้ 

1. เน้นสื่อสารภาพลักษณ์ในการเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย การด าเนินงาน
ด้านประชาสัมพันธ์สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรชั้นน าด้านการสืบสวนสอบสวนที่มี
มาตรฐานในระดับสากล และได้รับความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรม 

2. มีนโยบายการประชาสัมพันธ์ที่ให้ความส าคัญกับการให้ข้อมูลที่เป็นกลาง โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

3. มีการบริหารงานประชาสัมพันธ์ที่แตกต่างจากองค์กรภาครัฐทั่วไป กล่าวคือ การ
ประชาสัมพันธ์ไม่ใช่เป็นเพียงการเผยแพร่ข่าว แต่ต้องเป็นการบริหารภาพลักษณ์โดยใช้ศาสตร์และศิลป์   

4. ให้ ความส าคัญกับสื่ อหลายประเภทประกอบด้ วย สื่ อสิ่ งพิ มพ์  แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์  สื่อวิทยุ  การจัดโครงการสัมมนาเพ่ือสร้างเครือข่ายภาคประชาชน  

5. มีการก าหนดข่าวสารหลักในการประชาสัมพันธ์โดยก าหนด Key Message “DSI 
ทุกภารกิจเพ่ือประเทศท่ีเป็นบ้านและอีกกว่า 64 ล้านคนที่เป็นเหมือนครอบครัว”   

6. วัฒนธรรมองค์กรได้รับการถ่ายทอดจากผู้บริหารสู่บุคลากรทุกระดับ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นบุคคลส าคัญที่สุดในการ
ถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์กรลงไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา                 

7. ให้ความส าคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เนื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เป็นองค์กรที่รวบรวมบุคลากรหลากหลายวิชาชีพที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านหลายสาขา 
โดยยึดหลักความสามารถและการสร้างภาวะผู้น ารวมถึงการให้โอกาสให้แสดงความคิดเห็น 

8. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการท างานด้านประชาสัมพันธ์โดยการจัดองค์กรนั้น 
งานประชาสัมพันธ์จะท างานใกล้ชิดกับผู้บริหารโดยตรง รวมถึงผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ต้องมี
ความกระตือรือร้นและรวดเร็ว 

http://www.dsi.go.th/
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นอกจากนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ก าหนดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือ
สื่อสารภาพลักษณ์ในการเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เป็นกลาง โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยจัดท า
สื่อประชาสัมพันธ์โดยออกแบบโทนสีโดยใช้สีน้ าเงินรวมทั้งโลโก้กรมสอบสวนคดีพิเศษ  และการจัด
แถลงข่าวรายงานประเด็นความคืบหน้าของคดีต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 
แผนประชาสัมพันธ์กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2555 - 2559 

กรมสอบสวนคดีพิเศษได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2555 - 
2559 และได้ด าเนินโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2555 - 2559 จ านวนทั้งสิ ้น 4 โครงการ 
ประกอบด้วย 

1) โครงการสร้างภาพลักษณ์กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
2) โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ  
3) โครงการคลิปปิ้งข่าวผ่านระบบออนไลน์  
4) โครงการจัดจ้างบริษัทเอกชนส่งข้อความ SMS ให้กับสื่อมวลชน  
ส าหรับงบประมาณในการด าเนินงานนั้น กรมสอบสวนคดีพิเศษจะมีการตั้งขอ

งบประมาณไว้ในแต่ละปี  ทั้งนี้  ในส่วนของการประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์ กรมสอบสวนคดี
พิเศษไม่ได้มีการประเมินผลเป็นกระบวนการ แต่จะใช้วิธีการรวบรวมข่าวที่เสนอไปยังช่องทางต่างๆ 
ว่าได้รับการเผยแพร่หรือไม่ 
 
การบริหารประเด็นข่าว 

กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยอาศัยเครื่องมือ
ส าคัญที่เรียกว่า “การบริหารประเด็นข่าว” เพ่ือเป็นช่องทางในการเผยแพร่ภารกิจหลักของกรมต่อ
สื่อมวลชนและสาธารณชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างสื่อมวลชนความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ 
และผลงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษต่อสาธารณชนและสื่อมวลชน มุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์
ให้กับหน่วยงาน  การน าเสนอประเด็นข่าวกรมสอบสวนคดีพิเศษเน้นความต่อเนื่องในลักษณะ 
“story” ซึ่งมาจากพยานหลักฐานและองค์ประกอบความผิดในแต่ละคดี  และมีการจัดแถลงข่าวต่อ
สื่อมวลชนทุกวันพุธของสัปดาห์  ภายใต้ชื่อ DSI’s Wednesday Meeting Press Conference 
(ผู้บริหารพบสื่อมวลชน) เพ่ือน าเสนอความคืบหน้าของคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสอบสวน
คดีพิเศษ โดยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นผู้ควบคุมบริหารประเด็นข่าวต่อสื่อมวลชน เน้นการ
สื่อสารเพื่อสื่อประเด็นข้อกฎหมายในแต่ละคดีให้สื่อมวลชนและประชาชนรับทราบ 

จากผลการวิจัยดังกล่าว สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
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1. กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นองค์กรของรัฐในสังกัดกระทรวงยุติธรรมมีโครงสร้าง
การจัดองค์กรในรูปแบบราชการ การบริหารจัดการ และนโยบายขององค์กรที่มีการบริหารงานที่
ซับซ้อน มีการก าหนดกฎเกณฑ์อย่างละเอียด มีการจัดสายการบังคับบัญชาลดหลั่นเป็นชั้นหลายชั้น 
และก าหนดขั้นตอนการท างานไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ให้ความส าคัญกับ
การสร้างภาวะความเป็นผู้น า โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรแข่งขันกันที่ผลงาน สร้างผลงาน  ให้เป็นที่
ประจักษ์การท างาน จึงแข่งขันกันที่ผลงานมากกว่าระบบอาวุโส  

2. นโยบายของผู้บริหารเน้นสื่อสารภาพลักษณ์ในการเป็นหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมาย โดยให้ความส าคัญกับการให้ข้อมูลที่เป็นกลาง โปร่งใส ตรวจสอบได้  

3. กรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีการจัดองค์กรและแผนงานการประชาสัมพันธ์ที่มีความ

คล่องตัว  มีเอกภาพและอิสระ  และหน่วยงานประชาสัมพันธ์อยู่ใกล้ชิดกับระดับผู้บริหาร เพ่ือจะ

ได้รับค าสั่งและเสนอแผนงานได้อย่างรวดเร็ว  

4. กรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีการก าหนดข่าวสารหลักข่าวสารเดียวกัน คือ “DSI ทุก
ภารกิจเพ่ือประเทศที่เป็นบ้านและอีกกว่า 64 ล้านคนที่เป็นเหมือนครอบครัว”  เพ่ือสร้างความเป็น
หนึ่งเดียวในองค์กร 

5. กรมสอบสวนคดีพิเศษได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2555 
- 2559 รวมทั้งได้จัดท าโครงการยุทธศาสตร์การเสริมสร้างภาพลักษณ์ เพ่ือก าหนดจุดยืนหรือแนวคิด
ในการท างานที่สะท้อนความเป็นตัวตนที่ชัดเจนให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว  

 6. กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยอาศัยเครื่องมือ
ส าคัญที่เรียกว่า “การบริหารประเด็นข่าว”  

 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า  นโยบายของกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นจุดเด่นในการ

สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษในสายตาสาธารณชน  ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการ
พัฒนางานประชาสัมพันธ์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้ศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1. ควรมีการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน  เพ่ือเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์             
จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา อุปสรรคที่ส่งผลต่อการด าเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ เพื่อน าข้อมูลที่ได้รับมา
ก าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์การสื่อสาร โครงการ/กิจกรรมทางด้านการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน 
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  2. ควรจัดท าแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของกรมสอบสวนคดีพิ เศษที่มี
องค์ประกอบครบถ้วน ทั้งในระยะยาว ระยะสั้น  เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร รวมทั้งการ
จัดท าแผนประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต  

3. ควรจัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากร เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานด้าน
ประชาสัมพันธ์ เช่น การจัดอบรมด้านกฎหมายให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ การจัด
อบรมเทคนิคการเขียนข่าวให้กับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 

4.ควรมีการจัดเก็บข้อมูล ผลงาน รูปภาพของกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นระบบ                   
เพ่ือความสะดวกในการสืบค้นและน าไปใช้งาน 

5. ควรก าหนดแนวทางการบริหารประเด็นข่าวให้ชัดเจน โดยมอบหมายหน่วยงานที่
ท าหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารประเด็นข่าวโดยตรง หรืออาจแต่งตั้งในรูปแบบคณะท างาน เพ่ือให้
การบริหารประเด็นข่าวที่น าเสนอผ่านสื่อมวลชนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

6. ควรมีการบริหารจัดการข้อมูลที่เป็นระบบ เช่น การรวบรวมจดหมายเชิญสื่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) เทปบันทึกภาพ เทปบันทึกเสียง ในการแถลงข่าวหรือการให้
สัมภาษณ์สื่อมวลชนแต่ละครั้ง เพ่ือประโยชน์ในการค้นคว้า อ้างอิง หรือตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณี
ที่สื่อมวลชนน าเสนอข่าวที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

7. ควรด าเนินการวิเคราะห์ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ เพื่อน าเสนอผู้บริหารในแต่
ละวัน เพ่ือให้ทราบว่าในแต่ละวันมีประเด็นข่าวใดบ้างที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ เพ่ือประโยชน์ต่อ
การวางแผนการบริหารประเด็นข่าวในอนาคต 

8. ควรมีการวิเคราะห์ธรรมชาติของสื่อแต่ละประเภทว่ามีนโยบายและทิศทาง การ
น าเสนอข่าวอย่างไร เพ่ือน ามาก าหนดประเด็นข่าวที่สามารถตอบสนองความต้องการของสื่อแต่ละ
ประเภท ส่งผลให้ข่าวของกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับการน าเสนอในพ้ืนที่ข่าวอย่างต่อเนื่อง 

9. ควรเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ เว็บบอร์ด 
ทวิตเตอร์ เนื่องจากสื่อมวลชนปัจจุบันมักใช้สื่อออนไลน์และสังคมออนไลน์ในการน าเสนอข่าว 

10. ควรมีการวิเคราะห์และประเมินผลการประชาสัมพันธ์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้เห็นภาพรวมการด าเนินงานที่ผ่านมาว่าเกิดสัมฤทธิผลมากน้อยเพียงใด ตรง
กับกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ โดยมีข้อมูลทางสถิติเพ่ือใช้อ้างอิงประสิทธิผลในการสื่อสารและทราบถึง
ประสิทธิภาพในการใช้สื่อของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ทั้งนี้ เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลการประเมินผลใน
แต่ละครั้งเป็นแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงาน และการวางแผนประชาสัมพันธ์ในปีต่อไป 
 

เอกสารอ้างอิง 
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