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แนวทางการสร้างความสัมพันธ์กบัสื่อมวลชนในงานประชาสมัพันธ์ 
ของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดก าแพงเพชร 

 
ประจักษ์  กึกก้อง1* 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพและปัญหาการสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน          
(2) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน และ (3) หาแนวทางการสร้างความสัมพันธ์กับ
สื่อมวลชนในงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดก าแพงเพชร 
 การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ หัวหน้าหรือ
ผู้รับผิดชอบหรือผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 11 คน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ นักวิชาชีพด้านการประชาสัมพันธ์ และสื่อมวลชนท้องถิ่น จ านวน 
12 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การพรรณนาวิเคราะห์เนื้อหา 
 ผลการวิจัย พบว่า (1) สภาพ และปัญหาการสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน คือ มีการด าเนินงาน
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องในรูปแบบต่างๆ เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้หรือจบการศึกษาด้านการประชาสัมพันธ์           
มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางถึงระดับมาก ส าหรับปัญหาและอุปสรรค คือ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และทักษะ
ในการเขียนข่าว และการด าเนินงานประชาสัมพันธ์อื่นๆ ขาดเครื่องมือที่จ าเป็น และงบประมาณมีจ านวนน้อย 
(2) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ คือ องค์กรภาครัฐต้องมีภาพลักษณ์ที่ดี นักประชาสัมพันธ์หรือ
ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้และทักษะดี มีความเป็นมืออาชีพ มีวาทศิลป์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและเป็นกัลยาณมิตรกับ
สื่อมวลชน ผู้บริหารมีภาพลักษณ์ที่ดีและมีความตระหนักถึงความส าคัญของงานประชาสัมพันธ์ พร้อมสนับสนุน
งบประมาณอย่างเพียงพอ อ านวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนอย่างเท่าเทียมกัน (3) แนวทางการสร้าง
ความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนในงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดก าแพงเพชร คือ การด าเนินงาน
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เชิงรับ มีแผนกลยุทธ์ และมีการวัดประเมินผล จัดให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์ขึ้นตรงต่อ
ผู้บริหารระดับสูง สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านวิชาชีพการประชาสัมพันธ์ จัดการ
ฝึกอบรมส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ จัดหาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ให้อย่างเพียงพอ ตลอดจนผู้บริหารระดับสงูให้ความส าคัญกับงานประชาสัมพันธ์ พร้อม
จัดสรรงบประมาณที่เพียงพอ ด าเนินการพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร ผู้บริหาร และบุคลากรในหน่วยงาน มีการจัด
กิจกรรมเช่ือมความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน จัดให้ผู้บริหารระดับสูงพบปะสื่อมวลชนอย่างเป็นประจ า มีห้องรับรอง
สื่อมวลชน จัดให้มีกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความส าคัญของการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ใน
หน่วยงาน พร้อมจัดตั้งศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ในหน่วยงาน  
 
ค าส าคัญ : ความสัมพันธ์, สื่อมวลชน, การประชาสมัพันธ์, ภาครัฐ, ก าแพงเพชร 
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The Guideline for Construct Relations with the Mass Media in Public Relations  
of Government Agencies in Kamphaeng Phet Province 

 
Prajak  Kukkong 1* 

 
Abstract 
 This research aims to study: (1) the conditions and problems of mass media relations; 
(2) the factors related to mass media relations; and (3) the relationship between the mass media 
and public relations agencies Government in Kamphaeng Phet. 

This research utilizes the qualitative research methodology. The key informants are the 
head or the responsible person or public relations officer in government agencies in Kamphaeng 
Phet province and 11 persons who are experts in communication arts. Professional PR The data 
were analyzed by descriptive analysis. 

The research found that (1) the condition and problems of relationship with the mass 
media found that the public relations in various forms. No staff with knowledge or graduation 
in public relations. Has moderate to high level of relationship. The problems and obstacles are 
the lack of knowledge and skills in the press. And other public relations. Lack of tools needed. 
And the budget is small. (2) The factors related to building relationships are that government 
organizations need to have good image. Public relations staff or workers have good knowledge 
and skills. Professionalism, rhetoric, good human relations, and good communication with the 
media. Management has a good image and is aware of the importance of public relations. With 
adequate budget support (3) The media relations approach in public relations in Kamphaeng 
Phet is a proactive, positive, strategic and measurable public relations. Provide public relations 
directly to top executives. Recruiting staff with professional knowledge and skills in public 
relations. Organize training for staff responsible for public relations. Provide necessary 
equipment and tools for public relations. Senior executives focus on public relations. With 
adequate budget. Develop corporate image, management and personnel in the organization. 
There are activities connected with the media. Arrange senior executives to meet the media on 
a regular basis. Media room Provide activities to raise awareness about the importance of 
communication. Public Relations Establishment of Information and Public Relations Center. 
 
Keywords : Relations, Mass Media, Public Relations, Government, Kamphaeng Phet 
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บทน า 
 การประชาสัมพันธ์ของรัฐ มีความส าคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  ความรู้  ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
นโยบายการด าเนินงาน ผลงานของรัฐและของหน่วยงานต่างๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการ
ปกครอง ให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจอย่างถูกต้อง สร้างความเข้าใจที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างรัฐกับประชาชน บน
พื้นฐานของการสื่อสารสองทาง เพื่อให้เกิดผลคือความร่วมมือและให้การสนับสนุนการด าเนินการอันเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม (วิษณุ เครืองาม, 2546, หน้า 5)   

ส าหรับในประเทศไทย รัฐได้ใช้สื่อมวลชนเป็นช่องทางการสื่อสารหรือเครื่องมือในการสื่อสารกับ
ประชาชน  เช่น  รัฐใช้สื่อมวลชนเพื่อให้ประชาชนเข้าใจนโยบายของรัฐและปฏิบัติตาม หรือใช้สื่อมวลชนเพื่อ
ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือในโครงการต่างๆ ของรัฐ (เศรษฐพร  คูศรีพิทักษ์ และ สุภาภรณ์ ศรีดี, 2547, 
หน้า 18)  

สื่อมวลชนจึงกลายเป็นสถาบันที่มีบทบาทและอิทธิพลสูงมากในสังคมปัจจุบัน การขาดความเข้าใจใน
สื่อมวลชนก็จะท าให้ขาดความเข้าใจถึงสังคมในแก่นแท้ เพราะสื่อมวลชนเป็นภาพสะท้อนของสังคมได้อย่างแจ่ม
ชัด ยิ่งกว่านั้นหากปราศจากสื่อมวลชนแล้วเสมือนสังคมขาดความมีชีวิต ขาดความเคลื่อนไหว (สุรพงษ์  โสธนะ
เสถียร, 2533, หน้า 33)  

สุรพงษ์  โสธนะเสถียร (2533, หน้า 35-36) กล่าวว่า บทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชน มีดังนี้ 1)สอดส่อง
ระวั งระไวเกี่ ยวกับสิ่ งแวดล้อม (Surveillance of the Environment) หรือหน้าที่ ในการให้ข่ า วสาร 
(Informative Function) หมายถึง การแสวงหาและเผยแพร่ข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อม 
ทั้งภายในและภายนอกของสังคมหนึ่งๆ เป็นการเฝ้าสังเกตการณ์และรายงานสภาพแวดล้อมทางสังคมให้กับ
สมาชิกของสังคมนั้นๆ ทราบ โดยกิจกรรมนี้ของการสื่อสารมวลชนคือการรายงานข่าว (New Reporting) แจ้ง
ให้กับประชาชนทราบ ซึ่งการน าเสนอข่าวจะต้องเป็นสารสนเทศหรือข้อเท็จจริงที่ได้จากเหตุการณ์หรือแหล่งข่าว 
มิใช่เกิดจากการตีความและสอดใส่ค่านิยมส่วนตัวของสื่อมวลชน 2)การวิพากษ์วิจารณ์สังคม (Co Relational)                     
การวิพากษ์วิจารณ์ เป็น ผลพวงจากการให้คุณค่าของข่าวที่เกิดขึ้นภายในสังคม การวิจารณ์จึงไม่ใช้ข้อเท็จจริงแต่
เป็นการแปลงความหมาย ( Interpretation) จากเนื้อหาของข่าวที่เกิดขึ้น 3) การถ่ายทอดมรดกทางสังคม 
(Heritage) นอกเหนือจากการที่สื่อมวลชนจะมีหน้าที่รายงานปรากฏการณ์และการแปลความของปรากฏการณ์
ทางสังคม (ข่าว) แล้ว สื่อมวลชนยังสามารถให้ความรูแ้ก่ผู้รบัสารได ้ทั้งโดยทางตรง (การศึกษา) และโดยทางอ้อม 
(การเรียนรู้) 4) กิจกรรมบันเทิง (Entertainment)  ในปัจจุบันการเปิดรับสื่อมวลชนของบุคคลส่วนใหญ่ เพื่อ
แสวงหาความบันเทิงให้กับตนเอง และเพื่อต้องการติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมบันเทิง 

เบทติ้งฮอส (Bettinghaus, 1968) ได้กล่าวถึงหน้าท่ีบทบาทของสื่อมวลชนในสังคมไว้ว่าสื่อมวลชนเปน็
เพียงตัวเสริมความเช่ือ และทัศนคติที่มีอยู่เดิมให้ฝังแน่นมากกว่าจะเปลี่ยนแปลงทัศนคติอย่างสิ้นเชิง แต่อาจ
เปลี่ยนแปลงการรับรู้ได้บ้าง ในขอบเขตจ ากัดของประสบการณ์ สิ่งที่สื่อมวลชนเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดคือ 
อารมณ์ ส่วนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมยงัไม่ปรากฏผลจากการวิจัยแน่นอนว่า สื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
แต่อย่างใด กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการสื่อสารระหว่างบุคคลทั้งสิ้น กล่าวคือ อิทธิพลของ
สื่อมวลชนต่อบุคคลในสังคม เป็นเพียงแรงเสริมในกระบวนการโน้มน้าวจิตใจ ต่อความคิดเห็น หรือทัศนคติที่มีอยู่
แล้วสื่อสารมวลชน มิได้มีอิทธิพลโดยตรงต่อบุคคล แต่ต้องมีปัจจัยอื่นๆ ที่นอกจากสื่อสารร่วมด้วย จึงมีอิทธิพล
ต่อบุคคลได้ ซึ่งได้แก่ อุปนิสัย บรรทัดฐานของกลุ่ม กระบวนการเลือกรับสาร การเผยแพร่ข่าวสาร โดยบุคคล
หรือผู้น าความคิดเห็น ระบบการปกครองและระบบการสื่อสารมวลชน ดังนั้น สื่อมวลชนท้องถิ่น ซึ่งเป็น              
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ผู้ที่มีอาชีพเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนทุกระดับในพื้นท่ี ได้แก่ สื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และหนังสือพิมพ์ (ปฤฐฎาง จันทร์บุญเรือง, 2539, หน้า 80)  
 การสร้างสื่อมวลชนสัมพันธ์ในงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดก าแพงเพชรจึงเป็น
ภารกิจส าคัญ เนื่องจากงานประชาสัมพันธ์เป็นการสื่อสารกับชุมชน ในการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ให้บรรลุ
ภารกิจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องมีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้สื่อมวลชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม  
มีบทบาทและให้ความร่วมมือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของรัฐ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา แนวทางการสร้าง
ความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนในงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดก าแพงเพชร เพื่อจะน า
ผลการวิจัยไปปรับใช้ประโยชน์ และพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะการด าเนินงานด้านสื่อมวลชน
สัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดก าแพงเพชร ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพ และปัญหาการสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนในงานประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดก าแพงเพชร 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนในงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
ภาครัฐในจังหวัดก าแพงเพชร 
 3. เพื่อหาแนวทางการสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนในงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐใน
จังหวัดก าแพงเพชร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษา
สภาพ และปัญหาการสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน 
และ  หาแนวทางการสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนในงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัด
ก าแพงเพชร โดยผู้วิจัยได้แบ่งวิธีการวิจัยออกเป็น 2 ข้ันตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนการวิจัยที่ 1 ศึกษาสภาพ และปัญหาการสรา้งความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนในงานประชาสัมพันธ์
ของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดก าแพงเพชร และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนในงาน
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดก าแพงเพชร 
 รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการ
สมัภาษณ์เชิงลึกหัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบและผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานภาครัฐ  
 หน่วยวิเคราะห์ข้อมูล คือ หัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบและผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานภาครัฐ 
โดยวิธีการเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 9 หน่วยงาน ที่เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) จาก
หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดก าแพงเพชร รวมจ านวน 11 คน  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) โดยจะก าหนดแนวค าถาม
ไว้อย่างกว้างๆ นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ช่วยในการสัมภาษณ์ ได้แก่ อุปกรณ์บันทึกเสียง อุปกรณ์บันทึกภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหว 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ กระบวนการวิจัยในส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัย
ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองและผู้ช่วยวิจัย โดยติดต่อประสานงานเป็นการส่วนตัวกับหัวหน้าหรือผูร้ับผดิชอบ
หรือผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดก าแพงเพชรที่มีการด าเนินงานประชาสัมพันธ์อย่าง
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เป็นรูปธรรมและมีการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอในจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 9 หน่วยงาน เพื่อด าเนินการ
เตรียมความพร้อมในการจัดเก็บข้อมูล โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ระหว่างการพูดคุยในการ
สัมภาษณ์จะมีการขออนุญาตเพื่อจดบันทึก บันทึกเสียง และถ่ายภาพ รวมจ านวน 11 คน 
 การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การพรรณนาวิเคราะห์เนื้อหาอย่างเป็นระบบตามประเดน็
เนื้อหาท่ีศึกษา แบ่งแยกเป็นกลุ่มตามเนื้อหา ตัวแปร และประเด็นหลักตามที่ก าหนด คัดสรรข้อมูลที่ต้องการ ตัด
ทอนข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป และน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
 ขั้นตอนการวิจัยที่ 2 ศึกษาแนวทางการสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนในงานประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงานภาครัฐในจงัหวัดก าแพงเพชร 
 รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีโดย
การจัดสัมมนากลุ่มย่อยระดมสมอง (Focus Group) ประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 12 คน 
ประกอบด้วยนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ นักวิชาชีพด้านการประชาสัมพันธ์ และสื่อมวลชนท้องถิ่น  
 หน่วยวิเคราะห์ข้อมูล คือ นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ นักวิชาชีพด้านการประชาสัมพันธ์ และ
สื่อมวลชนท้องถิ่น โดยวิธีการเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 12 คน ที่เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
Informant) ที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัตงิานประชาสมัพันธ์ หรือการสอนหรือการวิจัยที่
เกี่ยวข้องในด้านนิเทศศาสตร์ หรือเป็นสื่อมวลชนท้องถิ่น ท่ีมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบบันทึกการสัมมนากลุ่มย่อยระดมสมอง (Focus Group) นอกจากนี้
ยังมีอุปกรณ์ช่วยในการสัมภาษณ์ ได้แก่ อุปกรณ์บันทึกเสียง อุปกรณ์บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ กระบวนการวิจัยในส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัย
ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองและผู้ช่วยวิจัย โดยติดต่อประสานงานเป็นการส่วนตัวกับนักวิชาการด้านนิเทศ
ศาสตร์ นักวิชาชีพด้านการประชาสัมพันธ์ และสื่อมวลชนท้องถิ่น จ านวน 12 คน ในการเข้าร่วมกิจกรรมการ
สัมมนากลุ่มย่อยระดมสมอง (Focus Group) โดยมีการจดบันทึก บันทึกเสียง และถ่ายภาพ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การพรรณนาวิเคราะห์เนื้อหาอย่างเป็นระบบตามประเดน็
เนื้อหาท่ีศึกษา แบ่งแยกเป็นกลุ่มตามเนื้อหา ตัวแปร และประเด็นหลักตามที่ก าหนด คัดสรรข้อมูลที่ต้องการ ตัด
ทอนข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป และน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “แนวทางการสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนในงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
ภาครัฐในจังหวัดก าแพงเพชร” ผู้วิจัยแบ่งสรุปการวิจัยออกตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1.  สภาพ และปัญหาการสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนในงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐ
ในจังหวัดก าแพงเพชร พบว่า หน่วยงานมีการด าเนินงานประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องในรูปแบบต่างๆ                 
บางหน่วยงานจะเป็นเพียงแค่งานในกลุ่มงานอื่นๆ และไม่มีเจ้าหน้าที่มีความรู้หรือจบการศึกษาด้าน                  
การประชาสัมพันธ์ ระดับความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนท้องถิ่นของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ มีความสัมพันธ์ในระดับ
ปานกลาง ถึงระดับมาก ส่วนใหญ่หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดก าแพงเพชรจะใช้สื่อมวลชนท้องถิ่นเป็นช่องทางใน
การเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ของหน่วยงาน ส าหรับปัญหาและอุปสรรคในการสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน คือ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ขาดความรู้และทักษะในการเขียนข่าว และการด าเนินงาน
ประชาสัมพันธ์อื่นๆ ตลอดจนขาดเครื่องมือท่ีจ าเป็น และงบประมาณจ านวนน้อยในการด าเนินการ เป็นต้น 
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 2.  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนในงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
ภาครัฐในจังหวัดก าแพงเพชร พบว่า  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนในงาน
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดก าแพงเพชร คือ หน่วยงาน องค์กรภาครัฐต้องมีภาพลักษณ์ที่ดี นัก
ประชาสัมพันธ์หรือผู้ปฏิบัติงานมีความรู้และทักษะดี สามารถแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาได้ดี เป็นมืออาชีพ 
ตลอดจนผู้บริหารมีภาพลักษณ์ที่ดี มีวาทศิลป์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและเป็นกัลยาณมิตรกับสื่อมวลชน ผู้บริหาร
ตระหนักถึงความส าคัญของงานประชาสัมพันธ์ ตลอดจนให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์อย่างเพียงพออย่างสม่ าเสมอ มีมนุษยสัมพันธ์ มีภาพลักษณ์ที่ดี การรู้จักกาลเทศะ รักในงาน
บริการ คล่องแคล่ว ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้ความสามารถตลอดจนแสวงหาข้อมูลใหม่ๆ ในการให้บริการ รักใน
วิชาชีพประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการจัดสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ในการอ านวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนอย่าง
สม่ าเสมอ และอย่างเท่าเทียมกัน 
 3. แนวทางการสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนในงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัด
ก าแพงเพชร พบว่า ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับแนวทางการสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนในงาน
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดก าแพงเพชร ดังนี้ 
  3.1 ควรมีการด าเนินงานประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง โดยใช้การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ
เชิงรุก และเชิงรับ รวมทั้งมีแผนกลยุทธ์ในการด าเนินงานประชาสัมพันธ์อย่างเป็นรูปธรรม และมีการวัด
ประเมินผลการด าเนินงานประชาสัมพันธ์อย่างสม่ าเสมอเป็นประจ าทุกปี  
  3.2 ควรจัดให้มีฝ่ายประชาสัมพันธ์ท่ีมีความเป็นเอกเทศหรือเป็นอิสระในการด าเนินงาน โดย
จัดให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์ขึ้นตรงต่อผู้บริหารระดับสูง เพื่อความคล่องตัวในการด าเนินงานสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกได้อย่างทันเหตุการณ์อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  
  3.3 ควรจัดหาบุคลากรที่ท าหน้าที่ในฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่มีคุณสมบัติ มีคุณวุฒิตรงด้านการ
ประชาสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถ และทักษะด้านวิชาชีพการประชาสัมพันธ์  
  3.4 ควรมีการฝึกอบรมส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์อย่างสม่ าเสมอใน
ด้านทักษะที่จ าเป็น เช่น การเขียนข่าว การจัดแถลงข่าว การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
เทคโนโลยีการสื่อสารในยุคดิจิทัล และทักษะอื่นๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินงานประชาสัมพันธ์  
  3.5 ควรจัดหาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ให้อย่าง
เพียงพอ มีคุณภาพเหมาะสมในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และการให้บริการสื่อมวลชนท้องถิ่น  
  3.6 ผู้บริหารระดับสูงควรให้ความส าคัญกับงานประชาสัมพันธ์ โดยการจัดสรรงบประมาณที่
เพียงพอในการด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ทุกประเภทอย่างสม่ าเสมอเป็นประจ าทุกปี 
  3.7 พัฒนาภาพลักษณ์องค์กรภาครัฐ ผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนบุคลากรในหน่วยงานทุก
ท่านอย่างสม่ าเสมอเป็นประจ าทุกปี  
  3.8 ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับสื่อมวลชน
ท้องถิ่นอย่างสม่ าเสมอเป็นประจ าทุกปี เช่น การแข่งขันกีฬา การจัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน การทัศนศึกษา
นอกสถานที่ การช่วยเหลือกิจกรรมการกุศลของสื่อมวลชน การจัดท าท าเนียบรายช่ือสื่อมวลชนท้องถิ่นให้เป็น
ปัจจุบัน 
  3.9 พัฒนาภาพลักษณ์ของเอกสารหรือวัสดุ ของที่ระลึกที่แจกแก่สื่อมวลชน โดยใช้วัสดุที่มี
คุณภาพบ่งบอกถึงรสนิยมที่ดี มีความทันสมัยไม่ล้าหลัง นักประชาสัมพันธ์หรือผู้ปฏิบัติงานมีความรู้และทักษะดี 
สามารถแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาได้ดี เป็นมืออาชีพ 
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  3.10 จัดให้ผู้บริหารระดับสูง และทุกระดับพบปะสื่อมวลชนอย่างเป็นประจ า เพื่อเป็นการ
สร้างสัมพันธภาพและมิตรไมตรีที่ดีกับสื่อมวลชน 
  3.11 จัดให้บริการอ านวยความสะดวก โดยมีห้องรับรองสื่อมวลชนเมื่อมาติดต่องานหรือมา
ท าข่าวในหน่วยงาน พร้อมอ านวยความสะดวกในทุกด้านตามที่สื่อมวลชนท้องถิ่นต้องการ 
  3.12 จัดกิจกรรมเพื่ อสร้างความตระหนัก เกี่ ยวกับความส าคัญของการสื่อสาร                       
การประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากร และผู้บริหารทุกคนในหน่วยงานเป็นประจ าทุกปี 
  3.13 พัฒนาหน่วยงานองค์กรให้มีสิ่งแวดล้อมเหมาะสมกับการท างาน เป็นหน่วยงานที่มี
ระบบการให้บริการอ านวยความสะดวกที่ดี 
  3.14 จัดตั้งศูนย์สารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์ในหน่วยงาน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้
ข้อมูลสารสนเทศท่ีทันสมัยและใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลที่ส าคัญขององค์กร หน่วยงาน 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 1.  สภาพในการสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนในงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัด
ก าแพงเพชร พบว่า หน่วยงานมีการด าเนินงานประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่ องในรูปแบบต่างๆ เช่น การผลิตสื่อ
สิ่งพิมพ์ การผลิตสื่อวิทยุกระจายเสียง การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการประสานงานเกี่ยวกับการด าเนิน
กิจกรรมของหน่วยงาน และการจัดการแถลงข่าวของหน่วยงานอย่างสม่ าเสมอ แต่บางหน่วยงานจะเป็นเพียงแค่
งานในกลุ่มงานอ่ืนๆ และไม่มีเจ้าหน้าที่มีความรู้หรือจบการศึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ ส่วนมากจะใช้คนท่ีพอ
มีความรู้และมีประสบการณ์มาด าเนินประชาสัมพันธ์ ส าหรับระดับความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนท้องถิ่นของ
หน่วยงานภาครัฐต่างๆ มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางถึงระดับมาก โดยจะมีความสัมพันธ์ในระดับมากกับ
สื่อมวลชนท้องถิ่นบางประเภท แต่ส่วนมากจะมีระดับความสัมพันธ์ในระดับปานกลางกับสื่อมวลชนท้องถิ่น และ
ส่วนใหญ่หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดก าแพงเพชรจะใช้สื่อมวลชนท้องถิ่นเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ 
ของหน่วยงาน สอดคล้องกับไพฑูรย์ มากสุข (2535) ท าการวิจัยเรื่อง บทบาทของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์
ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดที่มีต่อการก าหนดวาระในวารสารการประชาสัมพันธ์ภายใน ผลการวิจัยพบว่า 
การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาของวารสารประชาสัมพันธ์ภายใน ซึ่งส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แตกต่างกัน
ประกอบด้วย วารสารในลักษณะของหนังสือพิมพ์ นิตยสาร จดหมายข่าว และเอกสารแผ่นปลิว ประเภทของ
เนื้อหาแบ่งได้ 7 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ ข่าว ภาพข่าว คอลัมน์ บทความ บทกวี บทประพันธ์ การ์ตูนข าขัน และ
บทโฆษณา และสอดคล้องกับอุบลรัตน์ ไชยบุรมย์ (2544) ศึกษาเรื่องสภาพปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงาน
ของส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ศึกษาเฉพาะกรณีส านักงานประชาสัมพันธ์ในพื้นท่ีส านักประชาสัมพันธ์เขต 
1 พบว่า ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ส่วนใหญ่ มีระดับความรู้ปริญญาตรีขึ้นไป 
ร้อยละ 64.8 นอกจากนั้นยังพบว่า ข้าราชการของส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมีการด าเนินงานตาม
กระบวนการประชาสัมพันธ์เป็นประจ า ร้อยละ 44.4 ด าเนินงานตามหลักการประชาสัมพันธ์เป็นบางครั้งร้อยละ  
48.1 ด าเนินงานประสานงานประชาสัมพันธ์ได้ท าเป็นบางครั้ง ร้อยละ 38.9 ด าเนินงานสื่อมวลชนสัมพันธ์เป็น
ประจ า ร้อยละ  37.0 ด าเนินงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์บ่อยครั้ง ร้อยละ  38.9 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดก าแพงเพชรส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประชาสัมพันธ์
คือการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีการต่างๆ และผ่านช่องทางสื่อที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นที่สามารถผลิตเองได้ และการด าเนินงานด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์หรือการมีความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน
ท้องถิ่นในปัจจุบันจึงมีระดับอยู่ที่ระดับปานกลางถึงมาก เพราะการด าเนินงานสื่อมวลชนสัมพันธ์หรือการสร้าง
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ความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนท้องถิ่นจะต้องมีการปฏิบัติและด าเนินการอย่างสม่ าเสมอและใช้ระยะในการสร้าง
ความสัมพันธ์เป็นเวลานาน จึงเรียกได้ว่าการประชาสัมพันธ์มีคุณลักษณะที่จะต้องมีการสื่อสารและสร้าง
ความสัมพันธ์กับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา ไม่ใช่ท าเพียงแค่ช่วงใดช่วงหนึ่งถึงจะเกิดผล แต่การ
ประชาสัมพันธ์จะต้องท าทุกวันและท าอย่างไม่หยุดนิ่งเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
หน่วยงานภาครัฐต่อไป 
 ส าหรับปัญหาอุปสรรคในการสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนในงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
ภาครัฐในจังหวัดก าแพงเพชร พบว่า มีจ านวนเจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานน้อยคน และ
ขาดความรู้ทักษะในการเขียนข่าว การจัดงานแถลงข่าว และการประสานงานกับสื่อมวลชนท้องถิ่น ตลอดจนขาด
เครื่องมือที่จ าเป็น และงบประมาณในการด าเนินการประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์             
ที่จ าเป็นต้องด าเนินการเป็นประจ าทุกปีและอย่างต่อเนื่อง เช่น การประชุมสัมมนาพบปะสื่อมวลชนท้องถิ่น             
การจัดเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนท้องถิ่น การอวยพรและช่วยเหลือกิจการของสื่อมวลชน สอดคล้องกับอุบลรัตน์ 
ไชยบุรมย์ (2544) ศึกษาเรื่องสภาพปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงานของส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด 
ศึกษาเฉพาะกรณีส านักงานประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ส านักประชาสัมพันธ์เขต 1 พบว่า ขาดบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในด้านการประชาสัมพันธ์ ขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ในการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย 
ขาดทักษะ และประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์ ขาดงบประมาณ และข้าราชการเจ้าหน้าที่มีความรู้ไม่ตรง
กับงานท่ีปฏิบัติ การติดต่อประสานงานด้านการประชาสัมพันธ์ไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควรเพราะมงีบประมาณจ านวน
จ ากัด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการด าเนินในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดก าแพงเพชรยังไม่ให้ความส าคัญกับ
ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ เพียงแต่คิดว่าใครก็ได้ก็ท างานประชาสัมพันธ์ได้ ซึ่งเป็นความคิดที่ไม่เหมาะสมใน
การพัฒนางานประชาสัมพันธ์ให้เกิดความส าเร็จ ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งจัดหาบุคลากรที่มีความรู้หรอืคุณวุฒิตรง มีความรู้ ทักษะ และประสบการณใ์นการประชาสัมพันธ์
เข้าเป็นบุคลากรในหน่วยงานจะท าให้การด าเนินงานประชาสัมพันธ์ประสบผลส าเร็จอย่างต่อเนื่อง 
 2.  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนในงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
ภาครัฐในจังหวัดก าแพงเพชร พบว่า หน่วยงาน องค์กรภาครัฐต้องมีภาพลักษณ์ที่ดี นักประชาสัมพันธ์หรือ
ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้และทักษะดี สามารถแก้ไขสถานการณ์หรอืปัญหาได้ด ีเป็นมืออาชีพ ตลอดจนผู้บริหาร     มี
ภาพลักษณ์ที่ดี มีวาทศิลป์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและเป็นกัลยาณมิตรกับสื่อมวลชน ผู้ บริหารตระหนักถึง
ความส าคัญของงานประชาสัมพันธ์ ตลอดจนให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์อย่าง
เพียงพออย่างสม่ าเสมอ มีมนุษยสัมพันธ์ มีภาพลักษณ์ที่ดี การรู้จักกาลเทศะ รักในงานบริการ คล่องแคล่ว ร่าเริง
แจ่มใส มีความรู้ความสามารถตลอดจนแสวงหาข้อมูลใหม่ๆ ในการให้บริการ รักในวิชาชีพประชาสัมพันธ์ 
ตลอดจนการจัดสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ในการอ านวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนอย่างสม่ าเสมอและอย่างเท่าเทียม
กัน สอดคล้องกับไพฑูรย์ มากสุข (2535) ท าการวิจัยเรื่อง บทบาทของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ส านักงาน                  
การประถมศึกษาจังหวัดที่มีต่อการก าหนดวาระในวารสารการประชาสัมพันธ์ภายใน พบว่า ส่วนใหญ่
คณะกรรมการซึ่งด ารงต าแหน่งต่างๆ มีบทบาทในการด าเนินงานประชาสัมพันธ์น้อยมาก นอกจากผู้ที่มีความ
รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์โดยตรง คือ ผู้บริหารระดับสูง และผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์มีความตระหนักถึงความส าคัญของงานประชาสัมพันธ์ไม่แตกต่างกัน ปัญหางานประชาสัมพันธ์      
ทุกจังหวัด ประสบปัญหาไม่แตกต่างกัน ขาดงบประมาณ ขาดเครื่องมือ และขาดบุคลากร และจากสภาพ
โดยทั่วไป การด าเนินงานประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์จังหวัด  ยังขาดการประสานงานที่ดี 
และวารสารประชาสัมพันธ์ภายในไม่สามารถเผยแพร่ข่าวสารตามแนวทางนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
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การประถมศึกษาแห่งชาติที่วางไว้เท่าที่ควร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการด าเนินงานจะต้องอาศัยผู้บริหารระดับสูง
และบุคลากรทุกระดับในหน่วยงานเป็นแรงผลกัดันให้งานประชาสัมพันธ์ประสบผลส าเร็จ ดังนั้นผู้บริหารระดับสงู
จะต้องมีความตระหนักถึงความส าคัญของการประชาสัมพันธ์ขององค์กรหน่วยงาน เพื่อเป็นการสื่อสาร                   
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานทั้งในรูปแบบการประชาสัมพันธ์ภายใน และ
ภายนอก เพื่อสร้างความนิยมศรัทธา ช่ืนชมของกลุ่มเป้าหมายให้ความร่วมมือกับการด าเนินกิจกรรม และกิจการ
ต่างๆ ของหน่วยงาน และร่วมสร้างรวมทั้งเป็นแรงผลักดันให้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัด
ก าแพงเพชรประสบผลส าเร็จ มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์ต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการน าไปใช้เพื่อพัฒนาการปฏิบตัิงานประชาสัมพันธ์ส าหรบั
หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดก าแพงเพชร รวมทั้งแนวทางในการศึกษาเพิ่มเติมเป็นการขยายผลต่อยอดให้ได้องค์
ความรู้ที่ลุ่มลึกกว้างขวางยิ่งข้ึน ดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1  หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดก าแพงเพชร ควรมีการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ โดยจัดให้
มีผู้รับผิดชอบโดยตรง และเป็นบุคคลที่มีความรู้ทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ตรงกับความต้องการของหน่วยงาน 
และกลุ่มเป้าหมาย 
  1.2  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าองค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน          
ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ โดยใช้สื่อมวลชนเป็นช่องทางการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล 
และมีประสิทธิภาพ 
 2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1  ควรศึกษาวิจัยการพัฒนาการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจน
การศึกษารูปแบบการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ส าหรับหน่วยงานภาครัฐให้มีความเหมาะสมกับ
ความต้องการของหน่วยงาน 
  2.2  ควรศึกษาวิจัยกลยุทธ์การด าเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก เชิงรับ 
 
กติติกรรมประกาศ 
 การวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจากผู้ให้ข้อมูลหลักที่ปฏิบัติงานด้าน 
การประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานภาครัฐจังหวัดก าแพงเพชรทุกท่าน ที่ได้กรุณาให้ข้อมูลต่างๆ โดยการสัมภาษณ์ 
ตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยจาก อาจารย์ ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา  วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
และขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร ที่สนับสนุนทุนการวิจัยในครั้งนี ้
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