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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยการบริหารการประชาสัมพันธ์เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยพุทธนวัตกรรมการ
สื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 3) เพื่อศึกษารูปแบบพุทธ
นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นการวิจัย
แบบเชิงคุณภาพ ใช้วิธีดำเนินการวิจัยแบบลงภาคสนามโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มผู้ให้
ข้อมูลสำคัญเป็นกลุ่มกำหนดนโยบาย กลุ่มผู้นำนโยบายไปปฏิบัติ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
กลุ่ ม นั กวิ ชาการทางศาสนา รวมจำนวน 17 คน เครื่ องมื อที่ ใช้ เป็ นแบบสั มภาษณ์ แบบมี
โครงสร้างตามวัตถุประสงค์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 2 แบบ ได้แก่ 1) เก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ 2) การสนทนากลุ่มเฉพาะ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
จำแนกชนิดข้อมูล 2 ประเภท คือ 1) การจำแนกข้อมูลในระดับจุลภาค และ 2) การจำแนก
ข้อมูลในระดับมหภาค
ผลการศึกษาพบว่า 1) การบริหารงานประชาสัมพันธ์ ได้แก่ โครงสร้างองค์กร กล
ยุทธ์การประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ ลีลาผู้นำ ระบบการประชาสัมพันธ์ ทักษะ และค่านิยม
ร่วม 2) พุทธนวัตกรรมการสื่อ สาร ได้แก่ การบริห ารจัดการข้อมูล อย่างชัดเจน แจ่มแจ้ง
(สันทัสสนา) การเผยแพร่ข้อมูลอย่างจูงใจให้เห็นจริงเพื่อสร้างการรับรู้ (สมาทปนา) มีความ
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แกล้วกล้า กำลังใจในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (สมุตเตชนา) การรับรู้ เข้าใจ และเห็น
คุณประโยชน์เกี่ยวกับการสื่อสาร (สัมปหังสา) 3) รูปแบบพุทธนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้แก่ มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อ
สังคม การตลาดสมัยใหม่ที่สะท้อนความเป็นจริง การยึดหลักสากลและสร้ างความแตกต่าง
การมีฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่ทันสมัยภายใต้จริยธรรม เกิดประสิทธิภาพซึ่งถือเป็ นส่วนของ
ผลลัพธ์ที่ เกิดจากการบริห ารงานประชาสัมพั นธ์ และพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร อันถือ เป็ น
เป้าหมายที่จะทำให้องค์กรทำงานด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ทันกับยุคสมัยและเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ : พุทธนวัตกรรม, การสื่อสาร, การประชาสัมพันธ์, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
Abstract
This research study aims 1) To study the factors of public relations
management for proactive public relations of the Royal Thai Police. 2) To study
Buddhist factors, communication innovations for proactive public relations of the
Royal Thai Police. 3) To study the Buddhist communication innovation model for
proactive public relations of the Royal Thai Police. This research is a qualitative
research. The researcher used a field research method by In-depth interview. Key
informants include: policy group Implementation, policy leadership group,
stakeholder group and religious scholars were used by 17 monks or people. The
tools used include Objective structured interview form by collecting data from
two informants as follows: 1) Qualitative data were collected by interviewed. 2)
Focus group. The data analysis in this research used data analysis by
classification of two data types of data as follows: 1) Classification of data at the
micro level and 2) the classification of data at the macro level.
The results showed that 1) Public relations management, including
organizational structure Public relations strategies, staff, leadership style, public
relations system, skills and shared values. 2) The buddhist communication

วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) 2564 | 113

innovations, namely, information management clearly and clearly (Santassana),
disseminating information that motivates to see the truth to create awareness
(Samadapana), having courage. Encouragement in building a network of
cooperation (Samut Techana), recognizing, understanding and appreciating the
benefits of communication (Samphangsa). 3) The buddhist communication
innovation model for proactive public relations of the Royal Thai Police. There is
a creative use for society. Modern marketing that reflects reality, sticking to
international principles and making a difference, having an up-to-date technology
database under ethics efficiency, which is part of the results of public relations
management and Buddhist communication innovations This is the goal to make
the organization work in proactive public relations to keep up with the times and
reach the target audience effectively.

Keywords: Buddhist Innovation, Communication, Public Relations,
Royal Thai Police

บทนำ
ยุคปั จ จุบั น เทคโนโลยีเข้ ามามี บ ทบาทในการสื่อ สารเป็ นอย่างมาก นัก สื่อสาร
จำเป็นต้องมีการปรับตัวและพัฒนาการสื่อสารให้เข้ากับเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงก่อให้เกิดคำ
ว่า นวัตกรรมการสื่อสาร ขึ้น ซึ่งมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก นวัตกรรม
การสื่อสารอาจเป็นทั้งแนวความคิดใหม่ หลักการ วิธีการ การกระทำ หรือสิ่งใหม่ เช่น สื่อ
เทคโนโลยี อุปกรณ์หรือเครือ่ งมือทางการสือ่ สารที่มนุษย์นำมาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การ
แก้ไขปัญหา หรือพัฒนาวิถีการดำรงชีวิต หรือการทำงานให้ มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิม (วรวุฒิ
ภักดีบุรุษ, 2560) นักสื่อสารที่ดีต้องมีการปรับตัว เพราะทุกอย่างเกาะติดอยู่กับเทคโนโลยี
และอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในการสื่อสารเพิ่มขึ้นทุกวัน เพราะอินเทอร์เน็ตทำให้ผู้คน
สามารถตรวจสอบความเป็นจริงของสังคมและยังทำได้อย่างรวดเร็ว (วราพร ดำจับ, 2560)
จะเห็นได้ว่านวัต กรรมการสื่อ สารจะเป็นการเชื่อมโยงความรู้ ความเข้าใจ ความ
ถูกต้อง ความเหมาะสมในการสือ่ สารของผูส้ ง่ สารไปยังผู้รับสาร เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
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สูงสุดกับสังคม การประชาสัมพันธ์จึงเป็นงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการสร้างความสัมพันธ์
กั น เป็ นงานที่ มี ขอบเขตกว้าง สามารถสื่อ สารได้ ห ลายมิ ติ แ ละเป็น การสื่อสารรอบด้ าน
ลักษณะเด่นของงานประชาสัมพันธ์ คือ การสร้างภาพลักษณ์กับองค์การและแสดงถึงความ
เป็นผู้นำที่เกิดขึ้นกับองค์การ ทั้งนี้ องค์การต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับงานประชาสัมพันธ์ ทั้ง
ภายในองค์การเพื่อมุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือ การประชาสัมพันธ์ภายนอกองค์การ เพื่อสร้าง
คุณค่าให้กับองค์การ (เอกนฤน บางท่าไม้, 2555)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องมีการใช้ข้อมูลข่าวสารที่สามารถ
สื่อสาร สร้ างความเชื่อ สื่อสารข้ อ มู ล เรื่อ งราว สร้ างการรับ รู้ ให้แก่ ป ระชาชนเพราะเป็ น
หน่วยงานที่ มีส่ วนเกี่ ยวข้ องกั บเรื่อ งสิท ธิเสรีภาพในการดำเนินชีวิตของประชาชน รวมถึง
ตำรวจ คือ ผู้พิทั กษ์สันติราษฎร์ที่ต้องดูแลบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความเป็ นระเบียบ
เรีย บร้ อยในสัง คม ที่ ผ่ านมา การทำงานของตำรวจถูก วิ จ ารณ์ ทั้ ง ในแง่ บ วกและแง่ ล บ
ประกอบกับข้อค้นพบจากงานวิจัยสะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์ตำรวจ โดยส่วนใหญ่ในสายตา
ประชาชนยั ง ออกมาในเชิ งลบ ท่ ามกลางความพยายามในการพั ฒ นาองค์ ก รเพื่ อแก้ ไข
ภาพลัก ษณ์ ให้ดีขึ้น เหตุผ ลประการสำคัญ คือ การประชาสัม พั นธ์ ยัง ไม่ ส ามารถเข้ าถึ ง
ประชาชนในทุกกลุ่มสังคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงมีนโยบายและเป้าหมายชัดเจนในการ
สร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนและเจ้ าหน้าที่ตำรวจ โดยมุ่งเน้นการเสนอความจริงต่อ
สังคมด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นกลางให้ทันต่อความต้องการของประชาชน สร้างความ
โดดเด่ นและแตกต่ างให้ กั บ สำนัก งานตำรวจแห่ ง ชาติ ซึ่ง จะส่ ง ผลให้ เกิ ดภาพลัก ษณ์ ที่ ดี
ทันสมัยมากขึ้น นอกจากนี้ สำนัก งานตำรวจแห่ งชาติได้ กำหนดประเด็นยุท ธศาสตร์ เพื่อ
สร้ างการรับ รู้ และความเข้ าใจของประชาชนต่ อ การปฏิบัติห น้ าที่ ของตำรวจอย่ างทั นต่ อ
สถานการณ์ แ ละทั่ ว ถึ ง โดยเป็ น เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และวางแผนการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เกี่ยวกับการ
พัฒนาเทคนิคการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และเข้าใจในรูปแบบต่าง ๆ ให้
ทันต่อสถานการณ์ เกี่ยวกับการเพิ่มช่องทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายและประเมินผลการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และเข้าใจ เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม ปัญหาพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติยังมีอยู่หลายอย่าง เช่น 1) การเชื่อมโยงกันแบบหลวม ๆ ระหว่างหน่วยงาน
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ต่าง ๆ ในระดับ ผู้ ก ำหนดนโยบายและผู้ ป ฏิบัติ โดยไม่ ได้ใช้ ป ระโยชน์ท างด้ านข้อมู ล ของ
องค์กรอย่างเต็มที่ 2) การจัดงบประมาณเพื่อการดำเนินการด้านข้อมูลข่าวสาร ไม่สามารถ
สนับสนุนกลยุทธ์ขององค์กรไม่สามารถมองเห็นและนำเสนอให้เห็นประโยชน์ ว่าได้อะไรจาก
การลงทุนในการบริหารข้ อมูลข่าวสารและไม่สามารถอธิบายได้ว่าการปฏิบัติการข่าวสารมี
ความสำคัญอย่างไรและมีไว้เพื่ออะไร 3) นโยบาย กลยุทธ์ วัฒนธรรมขององค์กรไม่เกื้อหนุน
หรือขับเคลื่อนการปฏิบัติการข่าวสาร 4) องค์กรมุ่งเน้นแต่พัฒนาด้านเทคโนโลยีมากกว่าจะ
เข้าถึงกลยุทธ์และการวางระบบปฏิบัติการข้ อมูลข่าวสารโดยตรง 5) องค์กรไม่มีแผนรับมือ
กับการเผชิญต่อสงครามข่าวสาร การเกิดความเข้ าใจผิด ความเสี่ยงต่อวิกฤตศรัทธาความ
เชื่อมั่น ภาวะวิกฤต เมื่อพบกับสถานการณ์ฉุกเฉิน การถูกโจมตีหรือการเผชิญกับภาวการณ์
แข่งขันที่รุนแรง เหตุการณ์ไม่คาดฝัน รวมถึง ไม่มีการซักซ้อมหรือกำหนดผู้ที่มีบทบาทหน้าที่
สำหรับรับผิดชอบที่ชัดเจน 6) ขาดการจัดการข้อมูลภายในที่มีประสิทธิภาพและการเข้าไม่ถึง
ข้อมูลที่แท้ จริงขององค์กรภายนอก จึงไม่ สามารถนำมาใช้ป ระโยชน์ ได้ หรือทำให้ เกิดการ
วิเคราะห์ที่ผิดพลาด 7) การขาดความสัมพันธ์กับองค์กร กลุ่มเป้าหมาย หรือเครือข่าย โดยไม่
มีการบริหารหรือพัฒนาความสัมพันธ์ ที่ต่อเนื่อง ชัดเจน ปราศจากความจริงใจ มองเฉพาะ
ประโยชน์ ที่ ได้ รับ และ 8) ช่ วงเวลาที่ ไม่ เ หมาะสม อันเกิ ดจากความล่ าช้ า ขั้นตอน ผู้ ให้
ข่าวสาร ภาพลักษณ์ ขององค์กรในขณะนั้น รวมถึง สถานการณ์แวดล้อมเปลี่ยนแปลงและ
ระยะเวลาการตัดสินใจทางข้อมูลที่ผิดพลาด (พจน์ ใจชาญสุขกิจ, 2563)
จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น การประชาสัมพันธ์ขา่ วสารต่าง ๆ ออกไปให้ประชาชน
หรือผู้มีสว่ นได้เสียเกิดความเข้าใจและยอมรับ ถือว่าเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร
อีก ด้ านหนึ่ง โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง สำหรับ หน่ วยงานด้ านความมั่ นคงและรัก ษาความสงบ
เรียบร้อยของประเทศ เนื่องจากทำให้ขีดความสามารถของการทำงานสูงขึ้น จนสามารถ
ปฏิบัติภารกิจ รับมือได้ในสถานการณ์หลายรูปแบบ ทั้งในการจัดการในภาวะปกติ การเผชิญ
การแข่ งขันที่ รุนแรง ยามวิ ก ฤติและสถานการณ์ ฉุก เฉิน กระทั่ ง การใช้ ข้อมูล ข่ าวสารเป็ น
เครื่องมือให้ บรรลุเป้ าหมายหรือ พบกั บชัยชนะได้ ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมี ความสนใจศึ ก ษา
เกี่ ยวกับ “รูป แบบพุ ทธนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ เชิงรุกของสำนักงาน
ตำรวจแห่ ง ชาติ” ว่าการใช้พุ ท ธนวัต กรรมการสื่อสารเพื่ อการประชาสัม พั นธ์เชิง รุก ของ
สำนั ก งานตำรวจแห่ ง ชาติ ให้ ได้ ผ ลได้ อ ย่ า งไร การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ได้ น ำหลั ก ธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเข้ามาบูรณาการกั บแนวคิด ทฤษฎีส ากลด้วย เพื่อให้เห็นถึงแนวทางการ
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สื่อ สารเพื่ อ การประชาสั ม พั น ธ์ เชิ ง รุก โดยอาศั ย หลั ก ธรรมทางพระ พุ ท ธศาสนาเข้ ามา
พัฒนาการทำงาน คือหลักพุทธวิธีการสอน (ป.อ.ปยุตฺโต, 2551) ซึ่งสามารถนำไปกำหนดเป็น
กลยุทธ์ แผน โครงการ เพื่อพัฒนาการประชาสัมพันธ์เชิงรุกโดยอาศัยการบูรณาการระหว่าง
ศาสตร์สากลและหลักธรรมในพระพุทธศาสนา สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ และพัฒนาการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผลต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยการบริหารการประชาสัมพั นธ์เพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2. เพื่อศึกษาปัจจัยพุทธนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
3. เพือ่ ศึกษารูปแบบพุทธนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัย เชิงคุณภาพ ใช้วิธีดำเนินการวิจัยแบบลงภาคสนาม โดย
การสัมภาษณ์เชิงลึก คือ เริ่มจากกลุ่มตัวอย่างที่เจาะจงเลือกมาจำนวนหนึ่ง แล้วจึงหาข้อสรุป
จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผู้กำหนดนโยบาย จำนวน 4 คน 2) กลุ่มผู้นำ
นโยบายไปปฏิบัติ จำนวน 5 คน 3) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวน 4 คน 4) กลุ่มนักวิชาการ
ทางพระพุทธศาสนา จำนวน 4 คน รวมทั้งหมด 17 คน
เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างตามวัตถุประสงค์ การวิจัย โดย
ทำการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากผู้ให้ข้อ มู ล สำคัญ 2 แบบ ประกอบด้วย 1) เก็ บ ข้ อมู ล เชิง
คุณภาพโดยการสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ (Structured Interview) ทำการสัมภาษณ์โดย
เฉพาะเจาะจงคำตอบเฉพาะเรือ่ งตามจุดมุ่งหมายโดยสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย 2) การสนทนา
กลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบาย ผู้นำ
นโยบายไปปฏิบัติ ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 9 คน โดยการ
สนทนากลุ่มโดยเฉพาะนี้ ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มมีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องที่สนทนา
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เป็ นการจัดประชุมสนทนากลุ่ ม ตามสถานการณ์ ห รือสถานที่ที่ เหมาะสม การสนทนาเป็ น
ลักษณะพูดคุยเรื่องทั่ว ๆ ไปที่เกี่ยวกับข้ อมูลที่ต้องการจะศึก ษา เพื่อรวบรวมข้ อมูลให้เข้ า
ประเด็ น เนื้ อ หาที่ ต้ อ งการวิ จั ย โดยไม่ ปิ ด กั้ น ความคิ ด และเปิ ด โอกาสให้ มี ก ารซั ก ถาม
เสนอแนะแนวทางตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการจำแนกชนิดข้อมูล (Typological Analysis) แบ่งการจำแนก
ข้อมูล ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) การจำแนกข้อมูล ในระดับ จุลภาค การจำแนกข้อมู ล
ระดับนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทย่อย คือ การวิเคราะห์คำหลัก (Domain Analysis) กับการ
วิเคราะห์สารระบบ (Taxonomy Analysis) และ 2) การจำแนกข้อมูลในระดับมหภาค เป็น
การจำแนกข้อมูล ตามเหตุการณ์ (Event) หรือการวิเคราะห์เหตุการณ์ตามเรื่องราว (Event
Analysis)

ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ปัจจัยด้านการบริหารการประชาสัมพันธ์เพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พบผลดังนี้
1. ด้านโครงสร้างองค์กร การพัฒนาโครงสร้างองค์กรเพื่อการสื่ อสาร ได้แก่ กำหนด
วิสัยทัศน์ เป้าหมายวัตถุประสงค์ โดยเน้นเรื่องการรักษาความปลอดภัยของประชาชน แต่งตั้ง
บุคลากรภายในสังกัดให้มีส่วนร่วมในการบริหารและการดำเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ใน
องค์กร ปรับโครงสร้างการบริหารสื่อ โดยใช้บุคลากรภายนอกมาช่วยประชาสัมพันธ์เผยแพร่
งานข่าวกรอง และชี้แจงทำความเข้าใจการปฏิบัติห น้าที่ ราชการ รวบรวมข้อมูล ข่ าวสาร
และผลการปฏิบัติงานในสังกัดงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ มีการวาง
ระบบงานที่มีเทคโนโลยีที่ดีรองรับและมีการให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้
2. ด้านกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ ได้แก่ กำหนดกลยุทธ์ เน้นความจริง ตรงดี มี
ประโยชน์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ วางแผนอย่างมีระบบ มีทิศทาง มีกระบวนการทำงานที่
ชัดเจน มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปตำรวจในยุคสื่อ
สังคมออนไลน์ ประสานความร่วมมือกันทั่วภูมิภาค การกำหนดเนื้อหา (Content) ให้ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายทั้ง Generation X Y Z
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3. ด้านเจ้าหน้าที่ บุคลากรด้านการสื่อสาร ได้แก่ บุคลากรที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ
การสื่อสารประสานประโยชน์ ตามกรอบของกฎหมายและประโยชน์ของประชาชน มีก าร
จัด การความรู้ (Knowledge Management: KM) ซึ่ ง จะนำไปสู่ ก ารจั ด การองค์ ก รแห่ ง
อนาคต การเสริม สร้างความสามั คคี และการบำรุง ขวัญ พั ฒ นาคุณ ภาพชีวิตตำรวจให้มี
ความสุขในการปฏิบัติงาน การให้บ ริก ารด้วยความรวดเร็ว ถู กต้องเป็นธรรม ทำงานด้วย
ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ นำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาฝึกอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง
แก่บุคลากรด้านการสื่อสาร
4. ด้า นภาวะผู้น ำในการนำองค์ กรไปสู่ความสำเร็จ ได้แก่ การเป็นผู้ ส ามารถ
ตัดสินใจ มีความอดทนและเสียสละ กล้าเปลี่ยนแปลง มีความรู้ดี มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและมี
ทักษะการสื่อสารที่ชัดเจน ตรงประเด็น มี บุคลิกภาพและการแสดงออกได้อย่างน่าเชื่อถือ
สร้างทีมงานให้มีปฏิสัมพันธ์และทำงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาและลูกน้องจนเป็นที่เชื่อใจ มี
การสนับสนุน สร้างขวั ญกำลังใจและมีอิทธิพลทางใจ ช่วยเหลือผู้อื่นทำให้เกิดความเชื่อมั่น
จากผู้ร่วมงาน มีคุณธรรมเสริมสร้างศีลธรรม จริยธรรมอันดีงามให้กับลูกน้องและขยายผล
ไปสู่ทั่วทั้งองค์กร
5. ด้า นระบบการประชาสั ม พั น ธ์ ได้ แก่ มี ก ารออกแบบสารที่ เ ป็น ระบบทั้ ง ใน
ส่วนข้อมูล เนื้อหาสาระ รายละเอียดและมีประโยชน์ มีการกำหนดแผนงาน ทั้งแผนระยะสั้น
และแผนระยะยาว คาดการณ์เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง ลดอัตราการสูญเสีย การควบคุมทรัพยากร
บุคคลและทรัพยากรวัตถุ และงบประมาณเพื่ อให้บ รรลุเป้าหมายด้านการประชาสัม พันธ์
เคารพสิท ธิเสรีภ าพของทุ ก คน เอื้ อ เฟื้ อ ต่อ หน้าที่ เมตตา กรุณ าปราณี ต่อประชาชน ไม่
หวั่นไหวต่อความยากลำบาก ไม่มักมากในลาภผล มุ่งบำเพ็ญให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน
ดำรงตนให้ เป็น ผู้มี ค วามยุติธรรมและใช้สื่อ สัง คมออนไลน์ (Social Media) ทั้ ง Twitter
Facebook YouTube Intagram Line เป็นต้น เข้ามาช่วยในงานประชาสัมพันธ์
6. ด้านทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากร ได้แก่ มีทักษะการสื่อสาร การ
นำเสนอข้อมูล อย่างเป็นระบบ กระชับ และมีความรู้ในเรื่องที่จ ะสื่อสารเป็นอย่างดี มี การ
พัฒนาทักษะความรู้ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมศัก ยภาพด้วยการปรับลีลาท่าทาง
และน้ำเสียงที่นุ่มนวล น่าเชื่อถือ การพัฒนาตามโครางสร้างการอบรมด้านการประชาสัมพันธ์
แก่ทีมโฆษก รองโฆษก ผู้ช่วยโฆษกและคณะทำงาน สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานด้วย
การเจริญ สติ มี การทำสมาธิ พร้อ มที่ จ ะให้บริการด้วยความอ่อนน้อม จิตใจโอบอ้อมอารี
พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักประชาสัมพันธ์ที่แท้จริง มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบ มีความ
อดทนเสียสละ มีจรรยาบรรณ ไม่หวั่นต่อปัญหา
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7. ด้า นค่า นิยมร่วมขององค์กร ได้แก่ มีทิ ฎฐิเสมอกั น คือ มีความเห็น ความคิด
ทัศนคติสอดคล้องเป็นไปในทางเดียวกัน มีศีลเสมอกัน คือมี ความรู้ มีความสามารถ ทักษะ
และความสามารถเหมือนกัน มีการปฏิบัติงานตามนโยบายอย่างชัดเจน เช่น การบังคับใช้
เครื่องแบบ การแต่งกายเรียบร้อย การพูดจาสุภาพ สร้างค่านิยมในการทำงานให้สนุก รักใน
งานที่ทำ หรือการใช้บริการด้วยใจ
ตอนที่ 2 ปัจจัยด้านพุท ธนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการประชาสัม พันธ์เชิงรุก ของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พบผลดังนี้
1. ด้านการบริหารจัดการข้อมูลอย่างชัดเจน แจ่มแจ้ง (สันทัสสนา) ได้แก่ ข้อมูล
มีความถูกต้องสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบได้ จัดเก็บข้อมูลอย่างมีระบบ ผู้บริหาร/ผู้นำ
องค์ กรต้ องเป็นผู้ มี ศีล เน้นการบริ ห ารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มี เมตตาปราศจาคอคติ ยึ ด
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้านสติ สัมปชัญญะ คือ ความระลึกได้ และการรู้สึกตัวอยู่เสมอ
การใช้เทคนิควิธีการสื่อสารและเนื้อหาที่เหมาะสมกับผู้รับสาร ยึดหลักสัมมาวาจา คือ พูดคำ
จริง พูดคำอ่อนหวาน พูดคำประกอบด้วยประโยชน์ พูดด้วยเมตตาจิต พูดถูก
2. ด้านการเผยแพร่ข้ อมู ลอย่ างจูงใจให้เห็นจริงเพื่อสร้างการรับรู้ (สมาทปนา)
ได้แก่ สร้างการมีส่วนร่วมในข้อมู ลข่าวสาร เช่น นัก ข่าวภาคพลเมื องด้านการทำงานของ
ตำรวจ ใช้ก ารประชุม คาดการณ์ ตามสถานการณ์ ต่าง ๆ และเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง เน้น
กระตุ้นเตือนให้ประชาชนยอมรับ ใช้เครื่องมือ และเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายและ
ทันสมัย ใช้การสื่อสารที่เป็นการรับรูเ้ ชิงบวก สร้างภาพลักษณ์ให้ตำรวจเป็นมิตรต่อประชาชน
และน่าเชื่อถือ การกำหนดแผนหรือวิธีการที่ จะจูงใจประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้เห็นพ้องกับ
เนื้อหาที่นำไปประชาสัมพันธ์
3. ด้านมีความแกล้วกล้า กำลังใจในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (สมุตเตชนา)
ได้แก่ มีความรู้ความสามารถในงานที่ทำ คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและองค์กร การยึด
ยืนอยู่กับข้อมูลอันถูกต้องและการแสวงหาภาคีร่วมในการทำงานเชิงข้อเท็จจริงเพื่อประโยชน์
ของประชาชน กล้าหาญทางจริยธรรมและการพิทักษ์รักษากฎหมายให้มีความเสมอภาคเท่า
เทียมกัน การลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยกับประชาชน การช่วยกันตรวจตราความ
ปลอดภัยของชุมชน
4. ด้านการรับ รู้ เข้ าใจ และเห็ นคุณ ประโยชน์เกี่ยวกับการสื่อสาร (สัมปหังสา)
ได้แก่ นำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดี นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
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จัดให้มีการประเมินอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดย
ทั่วกัน การประเมินผลและติดตาม มีกระบวนการควบคุม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
การนำเสนอข้อมูลข่าวสาร การสร้างทีมทำงานเพื่อไปสู่ การสร้างพันธมิตรกับสื่อทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ การบริหารงานทั่วไปตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้กระบวนการยุติธรรม
เป็นหลักในการตัดสินความขัดแย้ง
ตอนที่ 3 รูป แบบพุ ท ธนวัตกรรมการสื่ อสารเพื่ อการประชาสั ม พั นธ์เ ชิง รุก ของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พบผลดังนี้
1. ด้า นการใช้ ความคิด สร้า งสรรค์ เพื่ อ สังคม ได้แ ก่ มี ก ารให้ ข้ อมู ล ข่ าวสารที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาสังคม มีการพัฒนากลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์
เพื่อใช้ในการแก้ไขวิกฤตให้เป็นโอกาส มีการระดมความคิดจากเวทีการจัดการความรู้ มีการ
นำแนวคิดการตลาดเพื่อสังคมมาใช้ในการประชาสัมพันธ์เชิง รุก มีการทำกิจกรรมต่าง ๆ กับ
คนในสังคมได้อย่างตรงเป้าหมาย ให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นเพื่อ
สร้างสรรค์การประชาสัมพันธ์
2. ด้านการตลาดสมัย ใหม่ ที่ส ะท้อนความเป็ นจริง ได้แก่ มี ก ารประชาสัม พันธ์
กิจ กรรมตามความเป็นจริง ไม่ได้เพิ กเฉยต่อประชาชน มี ก ารเผยแพร่ข้อมูล ให้ประชาชน
ทราบอย่างตรงไปตรงมา มีการลงทุนเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่อง มีการกำหนดทิศทางและวัฒนธรรมองค์กรใหม่เพื่อไปสู่ การแข่งขันในอนาคต มีการ
ใช้มุมมองทางการตลาดเข้ามาใช้ในการประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น มีการสร้างความพึงพอใจ
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับทุกคนในองค์กร
3. ด้า นยึ ดหลักสากลและสร้า งความแตกต่า ง ได้แก่ ข้อมู ล ข่าวสารที่ เผยแพร่
ออกไปจะให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับหลักสากลของ
ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ออกไปตามหลักสากล มีการนำเสนอข้อมูลในทางบวกที่เป็นจุดแข็ง
หรือ ข้อ ได้เ ปรียบขององค์ก รต่อ ประชาชน ข้ อ มู ล ข่ าวสารที่ เผยแพร่ออกไปจะคำนึง ถึ ง
ประชาคมโลกทั้ ง ด้ านศาสนาและการเมื อ ง มี ก ารสร้างกิ จ กรรมการประชาสัม พั นธ์ที่ มี
เอกลักษณ์และโดดเด่นจนเป็นที่จดจำ
4. ด้านมีฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่ทันสมัยภายใต้จริยธรรม ได้แก่ บุคลากรด้านการ
ประชาสัมพันธ์ มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและวิชาชีพ มีความเที่ยงธรรมและปราศจาก
ความลำเอียง มีการสร้างฐานข้อมูลที่สามารถเก็บข้อมูลไว้ใช้ในการจัดการความรู้ครั้งต่อ ๆ ไป

วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์
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มีการนำเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่มาใช้ในองค์กร การนำความรู้จากข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ
มาสร้างทางเลือกในการตัดสินใจในการดำเนินงานต่าง ๆ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่เข้าถึงได้
ง่าย ทั้งเว็บไซต์ บล็อก ทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ค ยูทูป ไลน์ คลับเฮ้า แอปพิเคชั่น เป็นต้น

สรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ปัจจัยด้านการบริหารการประชาสัมพันธ์เพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
การบริหารงานประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่เป็นฐานโดยมีองค์ประกอบสำคัญ คือ
1. ด้ า นโครงสร้ า งองค์ กร การพั ฒ นาโครงสร้ างองค์ ก รเพื่ อการสื่ อสาร โดยใช้
เทคโนโลยีที่ดีมารองรับ เน้นเรื่องการรักษาความปลอดภัยของประชาชน ปรับโครงสร้างการ
บริหารสื่อและชี้แจงทำความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวบรวมข้อมูล ข่าวสารและผลการ
ปฏิบัติงาน เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
2. ด้านกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ โดยการกำหนดกลยุทธ์เน้นความจริง ตรง ดี มี
ประโยชน์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในยุคสื่อสังคมออนไลน์
ประสานความร่วมมือกันทัว่ ภูมิภาค มีการกำหนดเนื้อหา (Content) ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายทั้ง
Generation X Y Z
3. ด้านเจ้า หน้า ที่ บุ คลากรด้า นการสื่อสาร มุ่ งเน้ นประสิท ธิภาพการสื่อสาร
ประสานประโยชน์ ตามกรอบของกฎหมายและประโยชน์ของประชาชน มีการจัดการความรู้
(Knowledge Management: KM)
4. ด้านภาวะผู้นำในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ เป็นผู้ที่มี ความสามารถในการ
ตัดสินใจ มีความอดทนและเสียสละ มีความรู้ดี มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและมีทักษะการสื่อสารที่
ชัดเจนตรงประเด็น สนับสนุน สร้างขวัญกำลังใจและมีอิทธิพลทางใจ มีคุณธรรม เสริมสร้าง
ศีลธรรม จริยธรรมอันดีงามให้กับลูกน้องและขยายผลไปสู่ทั่วทั้งองค์กร
5. ด้านระบบการประชาสัมพันธ์ มี การออกแบบสารที่เป็นระบบทั้ งในส่วนข้อมู ล
เนื้อหาสาระ มีการกำหนดแผนงาน ทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว เคารพสิทธิเสรีภาพของ
ทุกคน เอื้อเฟื้อต่อหน้าที่ เมตตา กรุณาปราณีต่อประชาชน ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก ไม่
มักมากในลาภผล มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน
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6. ด้านทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากร มีทักษะการสื่อสาร การนำเสนอ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ กระซับและมีความรู้ในเรื่องที่จะสื่อสารเป็นอย่างดี มีการพัฒนาทักษะ
ความรู้ สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานด้วยการเจริญสติ มีการทำสมาธิ พร้อมที่จะให้บริการ
ด้วยความอ่อนน้อม จิตใจโอบอ้อมอารี พั ฒนาบุ คลากรให้เป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ แท้จริง มี
ทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทนเสียสละ มีจรรยาบรรณ ไม่หวั่นต่อปัญหา
7. ด้านค่านิยมร่วมกันขององค์กร มีทิฎฐิเสมอกัน คือ มีความเห็น ความคิด ทัศนคติ
สอดคล้องเป็นไปในทางเดียวกัน มีศีลเสมอกัน มีการปฏิบัติงานตามนโยบายอย่างชัดเจน หน่วย
ต้องมี Service mind หรือการให้บริการด้วยใจ
สอดคล้องกับ ฐิติทั ตน์ นิ พนธ์พิ ทยา, ร.ท. (2562) ได้ทำการวิจัยเรื่อง รูปแบบการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการ
กองทัพไทย พบว่า กระบวนการบริหาร ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การบังคับ
บัญชาสั่งการ การประสานงาน การควบคุม ส่งผลต่อทรัพยากรมนุษย์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดั บ .05 และสอดคล้องกับ ธณัฐพล
ชอุ่ม (2558) ซึ่งได้ทำการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการที่มีผลต่อประสิทธิผลของเทศบาลตำบล
ในเขตภาคกลางของประเทศไทย พบว่า ปัจจัยสำคัญที่สามารถอธิบายประสิทธิผลการบริหาร
จัดการเทศบาลตำบลในเขตภาคกลางของประเทศไทย ประกอบด้วย ทรัพยากรการบริหาร
วัฒนธรรมองค์การ การมีส่วนร่วม และสมรรถนะ/ความสามารถทางการบริหาร
ตอนที่ 2 ปั จจัยด้านพุ ทธนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิ งรุกของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พุทธนวัตกรรมการสื่อสารทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการข้อมูลอย่างชัดเจน
แจ่มแจ้ง (สันทัสสนา) ด้านการเผยแพร่ข้อมูลอย่างจูงใจให้เห็นจริงเพื่อสร้างการรับรู้ (สมาทป
นา) ด้านมีความแกล้วกล้า กำลังใจในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (สมุตเตชนา) และด้าน
การรับรู้ เข้าใจและเห็นคุณประโยชน์เกี่ยวกั บการสื่อสาร (สั มปหังสา) ถือเป็นศิลปะของการ
สื่อสารที่จะเกื้อหนุนให้การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเกิดประสิทธิภาพและเกิดการประชาสัมพันธ์
เชิงรุก ซึ่งถือเป็นส่วนของผลลัพธ์ที่เกิดจากการบริหารงานประชาสัมพันธ์และพุทธนวัตกรรมถือ
เป็ นเป้าหมายที่ จะทำให้องค์กรทำงานด้านการประชาสัมพันธ์เชิ งรุกให้ทั นสมั ยและเข้าถึง
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานของ ปณัชญา และรังสี สุทนต์ (2563) ได้
ศึกษาเรื่อง นวัตกรรมการสื่อสารผ่านแอปพลิเคชั่นของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทโท) พบว่า
คำสอนหลวงพ่อชาถูกนำมาเผยแพร่ธรรมะเข้าถึงตัวบุคคลผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น ตอบสนอง
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พฤติกรรมผู้รับสารยุคปัจจุบัน ทั้งสภาพความจำเป็นต่อการสื่อสาร การใช้แอปพลิเคชั่ นต่อวัน
ใช้อแปพลิเคชั่นเพื่ อเป็นประโยชน์ รับข่าวสารธรรมะจากช่องทางยูทู ป การรับฟังธรรมะ ให้
ความรู้ธรรมะ มีผู้เคยรับฟังธรรมะหลวงพ่อชา มีความพึงพอใจคำสอน การปล่อยวาง ประยุกต์
สอนในการทำงาน และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คำสอนสอดคล้องกับยุคสมัยกับวิถีชีวิตด้าน
การทำงาน ศึกษาเล่าเรียน ความรู้สติปัญญาสังคมและครอบครัว
ตอนที่ 3 รูป แบบพุทธนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รูป แบบพุ ท ธนวัตกรรมการสื่อ สาร เพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ของสำนัก งาน
ตำรวจแห่งชาติ คือ มีการบริหารงานประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่เป็นฐานโดยมีองค์ประกอบที่
สำคัญและต้องอาศัยพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร เป็นตัวกลางเกื้อหนุนให้การประชาสัมพันธ์
เชิ ง รุก เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ นำมาเสนอเป็ น รู ป แบบพุ ท ธนวั ต กรรมการสื่ อ สาร เพื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้แก่ มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อ
สังคม การตลาดสมัยใหม่ที่สะท้อนความเป็นจริ ง การยึดหลักสากลและสร้างความแตกต่าง
การมีฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่ทันสมัยภายใต้จริยธรรม เกิดประสิทธิภาพซึ่งถือเป็นส่วนของ
ผลลัพธ์ที่ เกิดจากการบริห ารงานประชาสัมพันธ์และพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร อันถือเป็น
เป้าหมายที่จะทำให้องค์กรทำงานด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ให้ทันกับยุคสมัยและเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นส่วนของผลลัพธ์ที่เกิดจากการบริหารงาน
ประชาสัมพันธ์และพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร ถือเป็นเป้าหมายที่จะทำให้องค์กรทำงานด้าน
การประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ทันกับยุคสมัยและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีป ระสิทธิภาพ
ซึ่งสอดคล้องกับงานของ มนตรี พรมวัน (2563) ที่ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบประสิทธิผลการบริหาร
จัดการแรงงานต่างด้าวในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ศักยภาพของผู้ประกอบการและกระบวนการ
บริหาร สามารถอธิบายความแปรปรวนของการปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท 4 ได้ร้อยละ 85 และ
ยังพบว่า ตัวแปรในโมเดล คือ ศักยภาพผู้ประกอบการ กระบวนการบริหารและการปฏิบัติตาม
หลักอิทธิบาท 4 สามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลการบริหารจัดการแรงงานต่าง
ด้าวได้ร้อยละ 100 เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรง ทางอ้อม พบว่า มีอิทธิพลทางตรง 0.45 และ
อิทธิพลทางอ้อม 0.14 เป็นอิทธิพลรวม 0.59 โดยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสอดคล้องกับงานของ ศิริวรรณ จุล
ทั บ (2558) ที่ ได้ศึ กษาเรื่อ ง กลยุ ทธ์ การประชาสั ม พั นธ์เชิ งรุก ของสถาบั นอุดมศึ ก ษาเขต
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ภูมิศาสตร์ภาคใต้ พบว่า กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกทั้ ง 3 มหาวิทยาลัย มี นโยบายการ
ดำเนินงานประชาสัม พั นธ์ชัดเจน มีกิ จกรรมและวิธีก ารประชาสัมพันธ์ที่ห ลากหลายตาม
เป้าหมายและวัฒนธรรมองค์กร มีเครือ่ งมือและช่องทางการสือ่ สารที่หลากหลายและทันสมัย
มีการสร้างเครือข่ายในการติดต่อประสานงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ใช้เทคนิควิธีการประชาสัมพันธ์ที่แตกต่างและโดดเด่น

องค์ความรู้จากการวิจัย
จากการวิจัยสามารถสังเคราะห์เป็ นองค์ความรู้เกี่ ยวกั บรูปแบบพุธนวัตกรรมการ
สื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สามารถสรุปได้ดังแผนภาพ
ต่อไปนี้

แผนภาพที่ 1 แสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบพุธนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
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จากแผนภาพจากแผนภาพองค์ความรูเ้ กี่ยวกับรูปแบบพุทธนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อ
การประชาสัมพันธ์เชิงรุกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้ดังนี้
การประชาสัมพันธ์เชิงรุก เป็นเป้าหมายของสำนักงานตำรวจแห่ งชาติ กล่าวคือเป็น
จุดมุ่งหมายที่จะได้องค์กรทำงานด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ทันกับยุคสมัยและเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ด้านการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อสังคม ได้แก่ มีการให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวของ
กับการแก้ปัญหาสังคม มีการพัฒนากลยุทธ์ต่อการประชาสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์เพื่อใช้ใน
การแก้วิกฤตให้เป็นโอกาสมีการระดมความคิดเห็นต่าง ๆ
2. ด้านการตลาดสมั ยใหม่ ที่ ส ะท้ อนความเป็ นจริง ได้แก่ มี ก ารประชาสัม พั น ธ์
กิจกรรมตามความเป็นจริง ใส่ใจต่อประชาชน เผยแพร่ข้อมูลอย่างเปิดเผย ทั้งยังมีนำหลักการ
ตลาดเข้ามาใช้ในการประชาสัม พั นธ์เพิ่ ม มากขึ้น มี การกำหนดทิ ศทางเพื่อการแข่งขันใน
อนาคต อีกทั้งยังสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนอีกด้วย
3. ด้ านการยึ ดหลั ก สากลและสร้ างความแตกต่ าง ได้ แก่ การคำนึ งถึ งหลั ก สิ ท ธิ
มนุษยชนและสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ออกไปตาม
หลักสากล
4. ด้านมีฐานขอมูลเทคโนโลยีที่ทันสมัยภายใต้จริยธรรม ได้แก่ บุคลากรต้องมีความ
ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและวิชาชีพ มีความเที่ยงธรรม ไม่ลำเอียง มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ใน
การเก็บข้อมูลสำรอง มีระบบป้องกันข้อมูลไม่ให้รั่วไหลออกไป และการใช้สื่อออนไลน์ที่เข้าถึง
ได้ง่าย เช่น เว็บไซต์ บล็อก ทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ค ยูทูป ไลน์ คลับเฮาท์ แอปพลิเคชั่น มาใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงประชาชนได้ง่ายมากขึ้น
โดยการประชาสัมพันธ์เชิงรุกดังกล่าวต้องอาศัยปัจจัย 2 ด้าน ได้แก่
1. พุ ทธนวัตกรรมการสื่อสาร ซึ่งมี องค์ป ระกอบที่ สำคัญ ได้ แก่ 1) ด้านการบริห าร
จัดการข้อมูลอย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง (สันทัสสนา) 2) ด้านการเผยแพร่ขอ้ มูลอย่างจูงใจให้เห็นจริง
เพื่อสร้างการรับรู้ (สมาทปนา) 3) ด้านมีความแกล้วกล้า กำลังใจในการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือ (สมุ ตเตชนา) 4) ด้ านการรับรู้ เข้าใจและเห็ นคุณประโยชน์เกี่ ยวกับการสื่อสาร (สัม
ปหังสนา) และ
2. การบริหารงานประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ 1) ด้านโครงสร้าง
องค์กร 2) ด้านกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ 3) ด้านเจ้าหน้าที่ 4) ด้านลีลาผู้นำ 5) ด้านระบบการ
ประชาสัมพันธ์ 6) ด้านทักษะ และ 7) ด้านค่านิยมร่วม
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ข้อเสนอแนะการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) สำนักงานตำรวจแห่งชาติควรมีการนำเครื่องมือและช่องทางการสื่อสาร
ออนไลน์และออฟไลน์ ทีห่ ลากหลายและทันสมัย เพื่อให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างใกล้ชดิ และ
เกิดความศรัทธา น่าเชื่อถือ
2) รูปแบบพุทธนวัตกรรมการสือ่ สารเพือ่ การประชาสัมพันธ์เชิงรุกของสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติที่ได้จากการวิจัยนี้ สำนักงานตำรวจแห่ งชาติควรนำไปกำหนดเป็นนโยบาย
และนำมาใช้เป็นกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับการสื่อสารสมัยใหม่ต่อไป
2. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
1) ผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับตัว ปรับวิธีคิด เปลี่ยนวิธีทำ เพื่อให้งานประชาสัมพันธ์
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น
2) สำนักงานตำรวจแห่ งชาติต้องมีผู้นำด้านการประชาสัมพันธ์ ที่เข้มแข็งแข็ง มี
การทำงานเป็ นที ม มี ก ารประเมิ ล ผลของการประชาสัม พั นธ์ อ ยู่เสมอ ส่ ง เสริม การสร้ าง
เครือข่ายในทุกมิตแิ ละที่สำคัญต้องมีความรับผิดชอบ มีจริยธรรมและคุณธรรม
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการรับสื่อและความเชื่อถือ
ของสื่อต่าง ๆ ทั้งสื่อเอกชนและสื่อในกำกับของรัฐบาลว่ าประชาชนรับสื่อแบบไหนและสื่อ
แบบไหนที่ประชาชนให้ความเชื่อถือ
2. ควรมี ก ารวิจัยเชิงเปรียบเที ยบระหว่ างการประชาสัม พันธ์ ในสื่อหลัก กั บ การ
ประชาสัมพันธ์ในสื่อออนไลน์ ว่ามีทิศทางการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ สื่อไหนที่
พัฒนาได้ดีกว่ากัน สื่อไหนที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคใหม่
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