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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ปจจุบัน โลกในยุคสังคมสารสนเทศ (Information Society) ที่การพัฒนาอยางรวดเร็วของ

เทคโนโลยีดานการสื่อสารและโทรคมนาคมเชื่อมสถานที่ตาง ๆ เขาไวดวยกัน (Castells, 1989-
1994) กอใหเกิดการไหลเวียนของขอมูลขาวสารที่เปนไปอยางรวดเร็วไรขีดจํากัดของเสนแบงกั้น
อาณาเขตทางภูมิศาสตร ระยะทาง  และเวลา  โดยมีขอมูลจํานวนมหาศาลที่เผยแพรอยูในเครือขาย
อินเทอรเน็ตใหบุคคลไดคนควา เปดรับความรู และขอมูลใหม ทั้งที่เปนคุณประโยชนอยางมากมาย
และบางก็เปนภัยดวยความบิดเบือนและเปนเท็จ   ดังน้ัน การเผยแพรกิจกรรมการดําเนินงานของ
องคกรใด ๆ ใหแพรหลายในทุกชองทางจึงเปนเร่ืองที่จําเปน  ซึ่งวัตถุประสงคสําคัญของการ
เผยแพรขอมูลขาวสารขององคกร ก็เพื่อทําใหจุดมุงหมาย และการดําเนินงานขององคกรเปนที่
เขาใจแกประชาชน และเพื่อเสริมสรางทัศนคติที่ดีของสาธารณชนตอองคกรน้ัน ๆ  รวมทั้งเพื่อ
แกไขความเขาใจผิดโดยการใหขอเท็จจริงเพื่อเปนขอมูลเบื้องตนในการกลั่นกรองสังเคราะห
ความคิดความเขาใจของบุคคลบนพื้นฐานของขอมูลที่ถูกตองและนาเชื่อถือ  ที่กลาวมาขางตน  ทํา
ใหเห็นไดถึงความสําคัญของการสื่อสาร  ทั้งน้ี ยุทธศาสตรที่สําคัญประการหน่ึงของสํานักราช
เลขาธิการ  คือ การสงเสริมใหบุคคลภายนอกไดรับรูพระราชกรณียกิจใหเปนที่ประจักษมากยิ่งขึ้น
ซึ่ง สํานักราชเลขาธิการไดดําเนินงานเผยแพรพระราชกรณียกิจผานสื่อตาง ๆ รวมทั้งเว็บไซต www.
ohmpps.go.th ของสํานักราชเลขาธิการ ที่เปนแหลงขอมูล “สื่อใหม” ซึ่งไดพัฒนาและเปดตัวขึ้นมา
เมื่ อวันที่ 28  พฤศจิกายน 2550  เพื่ อ เปนแหลงขอมูลปฐมภูมิที่ เผยแพรขอมูล เกี่ ยวกับ
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ และ
พระบรมวงศานุวงศใหประชาชนไดรับรูรับทราบอยางกวางขวาง ทั้งในประเทศและตางประเทศ
รวมทั้งพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสที่ไดพระราชทานในโอกาสตาง ๆ อันเปนเสมือนหลัก
คิด และแนวทางในการดําเนินชีวิตของประชาชน ฯลฯ   และเหตุที่ขอมูลตาง ๆ ที่เผยแพร และ
ปรากฏอยูในเว็บไซตดังกลาวสวนใหญน้ันเปนภาษาไทย  ยังขาดขอมูลภาษาอังกฤษอีกเปนจํานวน
มากที่เกี่ยวของกับสถาบันพระมหากษัตริย โดยเฉพาะอยางยิ่งพระราชกรณียกิจนานัปการที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงปฏิบัติอยูอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอมาตลอดระยะเว ลาที่ทรง
ครองราชยมากกวา 64  ป  รวมทั้งขอมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษเกี่ยวกับพระราชอํานาจของ
พระมหากษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญ  การสืบราชสันตติวงศ และขอมูลอ่ืน ๆ ซึ่งอยูในความสนใจ
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ของสาธารณะ  ซึ่งการขาดแคลนขอมูลเหลาน้ี อาจเปนสาเหตุหน่ึงที่ทําใหสื่อ โดยเฉพาะสื่อตางชาติ
ขาดแหลงขอมูลอางอิงอยางเปนทางการ เกี่ยวกับบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย  ทั้งน้ี ในชวง
หลายปที่ผานมา  มีการรายงานขาวของสื่อตางประเทศที่พาดพิงสถาบันพระมหากษัตริยไทยไป
ในทางที่ไมเหมาะสม อันมีที่มาจากความคลาดเคลื่อนของขอมูล และการขาดความเขาใจที่ถูกตอง
เกี่ยวกับวัฒนธรรมและความผูกพันระหวางสถาบันพระมหากษัตริยกับสังคมไทย

เพื่อเปนการเผยแพรพระราชกรณียกิจที่ยังประโยชนแกประชาชนและสังคมใหเปนที่
ประจักษอยางแพรหลายแกสังคมโลก   การสรางเสริมขอมูลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจทั้งใน
ภาษาไทย และโดยเฉพาะภาษาตางประเทศ  เพื่อใหผูที่สนใจสามารถศึกษา สืบคน และเขาใจถึง
บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริยกับสังคมไทย และความจงรักภักดีของประชาชนที่มีตอ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัววาเกิดขึ้นจากพระบารมีมิใชพระราชอํานาจ  ซึ่งพระบารมีน้ันเปน
พระบารมีที่สืบเน่ืองมาจากพระมหากรุณาธิคุณในการบําบัดทุกขบํารุงสุขแกประชาราษฎร  ดังที่
ปรีชา สงกิตติสุนทร กลาววา “การสรางความเขาใจในขอมูลที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพแกชาว
ตางประเทศ ในเร่ืองที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จะมีสวนสําคัญ
อยางยิ่งในการพัฒนาการรับรูถึงความผูกพันอยางแนบแนน ระหวางสถาบันพระมหากษัตริยกับ
ประชาชนอยางเปนรูปธรรม” (โครงสรางของขอมูลและแนวทางในการเผยแพรพระราชกรณียกิจ
เปนภาษาตางประเทศ. 2553 : 1 ) นอกจากน้ี ขอมูลดังกลาวยังสามารถพัฒนาการรับรูอยางถูกตอง
ของสังคมทั้งในสวนทองถิ่น และสังคมโลกในเร่ืองที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยจากพระราช
กรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชนของประชาราษฎร ได

ในก า ร น้ี  สํ า นัก รา ช เล ข า ธิก า ร  ไ ด เ ร่ิม ดํ า เ นินก า ร จัดทํ า แผนพัฒนา เว็บ ไ ซ ต
www.ohmpps.go.th  ในการเสริมสรางขอมูลในสวนที่แสดงถึงพระราชกรณียกิจ ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ (content) หรือภาษาตางประเทศอ่ืน ๆ ดวยสํานวนภาษาจากเจาของภาษาน้ัน ๆ  ซึ่ง
ขอมูลเหลาน้ันจะเกิดขึ้นได   ก็ดวยความรวมมือรวมใจของหลายฝาย  ซึ่งเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554
สํานักราชเลขาธิการไดมีหนังสือขอความอนุเคราะหหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปน
กระทรวงการตางประเทศ  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ มูลนิธิชัยพัฒนา  และสํานักงานสงเสริม
อุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ  ในการพิจารณาใหความอนุเคราะหสงผูแทนรวมเปนคณะทํางาน
พัฒนาขอมูลเกี่ยวกับโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริเพื่อเผยแพรในเว็บไซตสํานักราช
เลขาธิการ ภาคภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ในอันที่จะชวยสงเสริม สนับสนุนใหเกิดกิจกรรมที่
นําไปสูการรอยเรียงขอมูลที่เกี่ยวเน่ืองกับพระราชกรณียกิจเพื่อการสื่ อสารในลักษณะที่เขาถึง
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กลุมเปาหมายไดโดยงาย  เหตุน้ี  การศึกษาเร่ือง “กลยุทธการเผยแพรพระราชกรณียกิจสูสาธารณะ”
จึงเปนเร่ืองที่นาสนใจที่จะนําผลรับที่ไดมาพัฒนาสื่อตาง ๆ รวมทั้งเว็บไซต  www. ohmpps.go.th
ของสํานักราชเลขาธิการอันจะนําไปสูการเผยแพรพระราชกรณียกิจใหเปนที่รับรูรับทราบเปน
วงกวางในระดับสากลตอไป

1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1   เพื่อศึกษากลยุทธการเผยแพรพระราชกรณียกิจสูสาธารณะ
1.2.2    เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสื่อตาง ๆ ของสํานักราชเลขาธิการ

1.3  ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาคร้ังน้ี มุงศึกษากลยุทธในการเผยแพรพระราชกรณียกิจแกสาธารณะ ทั้งชาวไทย

และชาวตางประเทศ   รวมทั้งแนวทางการพัฒนาสื่อตาง ๆ ของสํานักราชเลขาธิการ โดยเฉพาะ
เว็บไซต www. ohmpps.go.th  ที่สอดคลองกับพันธกิจของสํานักราชเลขาธิการโดยจะกลาวถึง การ
เผยแพรพระราชกรณียกิจยุคตนกรุงรัตนโกสินทรจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา
อานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร  การเผยแพรพระราชกรณียกิจในปจจุบัน การวิเคราะหสื่อ
ตาง ๆ ของสํานักราชเลขาธิการ กลยุทธการเผยแพรพระราชกรณียกิจสูสาธารณะ และแนวทางการ
พัฒนาสื่อโดยเฉพาะเว็บไซตของสํานักราชเลขาธิการ

1.4 ประโยชนท่ีจะไดรับในการศึกษา
1.4.1    สามารถกําหนดกลยุทธการเผยแพรพระราชกรณียกิจสูสาธารณะ

       1.4.2   สามารถกําหนดแนวทางในการพัฒนาสื่อของสํานักราชเลขาธิการ

1.5 นิยามเชิงปฏิบัติการ
       1.5.1  โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  หรือโครงการตามพระราชดําริ สามารถแบงได
เปน 2 ประเภท คือ ก. โครงการที่มีการคนควาศึกษาทดลองเปนการสวนพระองค เพื่อจักได
นําไปใชในพื้นที่และลักษณะงานที่ทรงเห็นวาเหมาะสม  ข. โครงการที่เร่ิมเขาไปแกไขปญหาหลัก
ของเกษตรกร เปนการพัฒนาแบบผสมผสาน (สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ, 2549 : 4)
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      1.5.2 โครงสรางขอมูลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  หมายถึงองคประกอบตาง ๆ ของ
โครงการ ฯ ที่รอยเรียงและสามารถแสดงใหเห็นถึงผลสําเร็จของโครงการที่สงผลตอความเปนอยู
ของประชาชน สังคม และโลก รวมทั้งสอดคลองกับความสนใจของผูรับสาร

1.5.3 อินทอรเน็ต (Internet) คือ เครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญ ที่เชื่อมตอระหวางเครือขาย
หลายๆ เครือขายทั่วโลก โดยใชภาษาที่ใชสื่อสารกันระหวางคอมพิวเตอรที่เรียกวา โพรโทคอล
(Protocol) ผูใชเครือขายน้ีสามารถสื่อสารถึงกันไดในหลายทาง อาทิ email , webboard และสามารถ
สืบคนขอมูลขาวสารตางๆ รวมทั้งคัดลอกแฟมขอมูลและ program  มาใชได

1.5.4 เว็บไซต (Website, Web site หรือ Site) หมายถึง หนาเว็บเพจหลายหนา ซึ่งเชื่อมโยงกัน
ผานทางไฮเปอรลิงก (Hyperlink) เพื่อนําเสนอขอมูลผานคอมพิวเตอร โดยถูกจัดเก็บไวใน
เวิลดไวดเว็บ  หนาแรกของเว็บไซต หรือหนาหลักจะเรียกวา โฮมเพจ เว็บไซตโดยทั่วไปจะ
ใหบริการตอผูใชฟรี แตในบางเว็บไซตอาจมีการสมัครสมาชิกและเสียคาบริการเพื่อที่จะดูขอมูล ใน
เว็บไซตน้ัน ซึ่งไดแกขอมูลทางวิชาการ หรือขอมูลสื่อตางๆ ผูทําเว็บไซตมีหลากหลายระดับ  เชน
เว็บไซตสวนตัว เว็บไซตสําหรับธุรกิจหรือองคกรตางๆ  การเรียกดูเว็บไซตโดยทั่วไปนิยมเรียกดู
ผานซอฟตแวรในลักษณะของ เว็บเบราวเซอร

1.5.5  เว็บแอปพลิเคชัน (web application) คือโปรแกรมประยุกตบนเว็บที่เขาถึงดวยโปรแกรม
คนดูเว็บผานเครือขายคอมพิวเตอรอยางอินเทอรเน็ตหรืออินทราเน็ต  เว็บแอปพลิเคชัน เปนที่นิยม
เน่ืองจากมีความสามารถในการ update  และดูแลโดยไมตองแจกจาย และติดต้ังซอฟตแวรบนเคร่ือง
ผูใช    ตัวอยาง เชน เว็บการประมูลออนไลน กระดานสนทนา บล็อก เปนตน

1.5.6 แอนิเมชัน ( animation) คือ การสรางภาพเคลื่อนไหวโดยการฉายภาพน่ิงหลายๆ ภาพ
ตอเน่ืองกันดวยความเร็วสูง ต้ังแต 16 เฟรมตอวินาทีขึ้นไป หากใชคอมพิวเตอรกราฟกสในการ
คํานวณสรางภาพจะเรียก คอมพิวเตอรแอนิเมชัน หากใชเทคนิคการถายภาพหรือวาดรูป จะเรียกวา
ภาพเคลื่อนไหวแบบการเคลื่อนที่หยุด (stop motion)  การจัดเก็บภาพแบบแอนิเมชันที่ใชกันอยาง
แพรหลายในอินเทอรเน็ต มีรูปแบบไฟลหลายชนิดดวยกัน เชน GIF APNG MNG SVG แฟลช และ
ไฟลสําหรับเก็บวีดิทัศนประเภทอ่ืนๆ



บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี

             การศึกษาเร่ือง “กลยุทธการเผยแพรพระราชกรณียกิจสูสาธารณะ” ผูศึกษาได
ทําการคนควา ขอมูลเอกสาร  แนวคิด และวรรณกรรมที่สามารถนํามาสนับสนุนการดําเนิน
การศึกษา   ดังน้ี

2.1 แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ และกลยุทธสวนผสมทางการตลาด
2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการเปดรับขาวสาร

2.1 แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ และกลยุทธสวนผสมทางการตลาด
แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ
กลยุทธ หรือ Strategy  หมายถึง ศาสตรและศิลปในการบังคับบัญชา หรือการตัดสินใจ

จากการคาดการณการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม   กลยุทธการบริหารจัดการ หรือการบริหาร
เชิงกลยุทธ (Strategic Management) จึงหมายถึง การจัดการที่เนนความสําคัญของสภาพแวดลอมที่มี
ผลตอการจัดการภายใน อันนําไปสูการวางนโยบาย และแผนในการใชทรัพยากรสนับสนุนการ
แขงขันขององคการในระยะยาวเพื่อนําองคการไปสูภาพลักษณใหม กาวสูวิสัยทัศนที่ตองการใน
อนาคต  ดังน้ัน การวางแผนกลยุทธจึงเปนการวางแผนในภาพรวมขององคการ ทุกกลยุทธที่กําหนด
ขึ้นจึงเปนปจจัยที่ชี้อนาคตขององคการน้ัน  ซึ่งแตกตางจากการวางแผนทั่วไปที่มีจุดมุงหมายเพียง
เพื่อตองการใหไดแนวทางในการดําเนินงานที่ทําใหงานหรือโครงการขององคการบรรลุผลสําเร็จ
อยางมีประสิทธิภาพ

1. การวิเคราะหสภาพแวดลอม
การวิเคราะหสิ่งแวดลอมภายนอกองคการ    PEST Analysis
-อิทธิพลทางการเมือง (Political Influence, P)
-อิทธิพลทางเศรษฐกิจ (Economic Influence, E)
-อิทธิพลทางสังคม - วัฒนธรรม(Socio – Cultural Influence, S)
-อิทธิพลทางเทคโนโลยี (Technological Influence, T)
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การวิเคราะหสิ่งแวดลอมภายในองคการ
วิเคราะหดวย : SWOT Analysis การวิเคราะหทรัพยากรและสิ่งแวดลอมขององคการ มี 4

ขั้น คือ
-S-Strength การวิเคราะหจุดแข็งขององคการวามีอะไรเปนจุดแข็งหรือไดเปรียบ
-W-Weakness     การวิเคราะหจุดออน หรือจุดดอยขององคการ
-O-Opportunity โอกาสที่จะทําใหสําเร็จไดโดยพิจารณาวามีโอกาสที่ทําใหสําเร็จตาม

เปาหมายมากนอยแคไหน
-T-Threat อุปสรรคที่ทํางานไดไมสําเร็จ
2. การกําหนดทิศทางขององคการ
-ภารกิจ (mission) : ภาระหนาที่ขององคกร และบริษัทวาจะทําอะไรบาง ภารกิจหลัก

(Manifest Function) และภารกิจรอง (Latent Function) คืออะไร
-วิสัยทัศน (vision) การมองเห็นวาอนาคตองคกร หรือธุรกิจจะเปนอยางไร
3. การกําหนดกลยุทธ เปนการกําหนดกลวิธีในการที่จะทําใหภารกิจและวิสัยทัศนของ

บริษัทหรือองคการบรรลุเปาหมายอยางรวดเร็ว
ยุทธศาสตรขององคการ หรือบริษัท (Corporate Strategy) ยุทธศาสตรกวางๆและ

ยุทธศาสตรโดยรวมของบริษัท หรือองคการ
ยุทธศาสตรทางธุรกิจ (Business Strategy) เปนยุทธศาสตรของฝายตางๆ ตาม

กระบวนการทางธุรกิจ (Business Process)
4. การนํากลยุทธไปปฏิบัติ   เปนกระบวนการดําเนินการตามกลยุทธที่วางไวโดยมีการจัด

รูปองคการ(Organizing) ดําเนินการผานโครงสราง องคการ บุคลากร และการประสานงานอยาง
เปนระบบ

5. การควบคุม  เปนการติดตามการตรวจสอบ  (Monitoring) และการประเมินผล
(Evaluation) เพื่อใหการปฏิบัติงานดําเนินไปอยางตอเน่ือง  โดยวิเคราะห กําหนดแนวทาง ปรับปรุง
และพัฒนาใหการปฏิบัติงานตามกลยุทธน้ันสอดคลองกับสถานการณที่เปนปจจุบัน

ผูวิจัยจะใชแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธซึ่งนับไดวาเปนสวนหน่ึงของการวางแผนมาใช
อธิบายการการดําเนินงานเผยแพรพระราชกรณียกิจสูสาธารณะ

ในขณะที่โลกอยูในสังคมของการสื่อสารไรพรมแดน (Borderless) ที่การดําเนินกิจกรรม
ตาง ๆ ในโลกอยูในภาวะที่มีการแขงขันสูงเน่ืองมาจากการแพรกระจายของขอมูลขาวสารและ
เทคโนโลยี ดังน้ัน การที่องคการจะปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงจึงจําเปนจะตองเขาใจ
สภาพแวดลอม ตลอดจนสามารถคาดการณแนวโนมที่จะเกิดขึ้นเพื่อเตรียมความพรอมตอการพัฒนา
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องคการอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี เราสามารถนําแนวคิดเชิงกลยุทธมาปรับใชกับงานเผยแพรได
โดยมองถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของการดําเนินงาน เพื่อจะหาวิธีเสริมจุดแข็งและ
กําจัดจุดออน เพื่อใหเกิดการพัฒนางานอยางมีประสิทธิภาพ

กลยุทธเกี่ยวกับสวนผสมทางการตลาด
การตลาดคือ การกระทํากิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดการนําสินคาหรือบริการจากผูผลิตไปสู

ผูบริโภค หรือผูใชบริการใหไดรับความพึงพอใจ และบรรลุวัตถุประสงคของกิจการ  ความคิดทาง
การตลาดของแตละกิจการยอมแตกตางกัน ซึ่งสงผลตอการกําหนดแผนการตลาดและบริการที่
แตกตางกัน

เพื่อประสิทธิภาพในการดําเนินงาน จึงจําเปนตองกําหนดกลยุทธทางการตลาด ซึ่ง
ประกอบดวยกลุมเปาหมาย และสวนประสมทางการตลาดที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความตองการ
ของกลุมเปาหมาย ใหไดรับความพอใจสูงสุด

1. การกําหนดกลุม เปาหมาย คือการกําหนดกลุมลูกคา  หรื อตลาดเปาหมาย
2. กําหนดสวนผสมทางการตลาด
สวนผสมทางการตลาด 4P (Marketing Mix)
สวนประสมทางการตลาดประกอบดวย 4 องคประกอบดังน้ี
-ผลิตภัณฑ (Product)
-ราคา (Price)
-ชองทาง (Place) หรือการจัดจําหนาย
-การสงเสริมกิจกรรม (Promotion) หรือการสงเสริมการขาย
กลยุทธทางการตลาดพื้นฐาน และเปนที่รูจักมากที่สุด คือ 4P (Product Price Place

Promotion) ซึ่งมีหลักสําคัญ คือ การวางแผนในแตละสวนใหเขากัน และเปนที่ตองการของ
กลุมเปาหมายใหมากที่สุด ในความเปนจริง บางธุรกิจอาจจะไมสามารถปรับเปลี่ยนสวนผสม
ทั้ง 4P ไดในระยะสั้น จึงตองคอยๆปรับกลยุทธใหไดสวนผสมที่เหมาะสมที่สุด

1. ผลิตภัณฑ (Product) คือสินคาหรือบริการที่เสนอใหแกลูกคา แนวทางการกําหนด
ผลิตภัณฑใหเหมาะสมใหดูความตองการของกลุมเปาหมายเปนสําคัญ  โดย ทั่วไปแนวทางที่
จะทําใหผลิตภัณฑเปนที่สนใจมีอยูสองประการ

-ผลิตภัณฑที่มีความแตกตาง การสรางความแตกตางจะตองเปนสิ่งที่กลุมเปาหมาย
สามารถสัมผัสได  เชน คุณสมบัติพิเศษ รูปลักษณ การใชงาน ความปลอดภัย ความคงทนโดย
กลุ ม เป า หมา ยดัง กล าวจะ เปน ก ลุม เป า หม าย ที่ ไมมีก ารแข ง ขันสู ง (niche market)

-ผลิตภัณฑที่มีราคาตํ่า คือการลดคุณภาพบางดานของผลิตภัณฑที่ไมสําคัญลงไป
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2. ราคา (Price) ราคาเปนสิ่งที่คอนขางสําคัญในการตลาด การต้ังราคาควรจะเปนการต้ัง
ราคาที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ เพราะราคาคือตัวบงบอกภาพลักษณของสินคาที่สําคัญที่สุด

3. ชองทาง (Place) หรือการจัดจําหนาย คือวิธีการนําผลิตภัณฑ หรือบริการไปสูลูกคา
หากเปนสินคาที่ขายไปหลายๆแหง วิธีการกระจายสินคานับเปนเร่ืองสําคัญ หลักของการเลือกวิธี
กระจายสินคา ตองดูตําแหนงของผลิตภัณฑหรือสินคา น้ัน ๆ รวมทั้งกลุมเปาหมายของสินคา

4. การสงเสริมการขาย (Promotion) คือการทํากิจกรรมตางๆ เพื่อสื่อสารใหลูกคาทราบ
ถึงลักษณะของผลิตภัณฑ เชนการประชาสัมพันธในสื่อตางๆ ทํากิจกรรมใหคนมาซื้อผลิตภัณฑ
เชนการลดราคาประจําป การแจกของสมานาคุณ การจะเลือกทําอะไรก็ตองทําใหเขากับ อีกอีก 3P ที่
กลาวแลว

วิธีการเลือกสื่อนอกจากจะดูเร่ืองคาใชจายแลว สิ่งสําคัญควรจะตองดูเร่ืองการเขาถึงกลุม
เปาหมายดวย

ในการน้ี ผูศึกษาสามารถนําแนวคิดเร่ืองสวนผสมทางการตลาดมาอธิบายในเร่ืองของการ
เผยแพรขอมูลใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย และการวางตําแหนงของสื่อได

2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการเปดรับขาวสาร (Media  exposure)
“Reading make a full man” อาจเปรียบไดกับการที่บุคคลสนใจใฝรับขอมูลขาวสาร เพื่อทํา

ใหตนเปนคนที่สมบูรณ อยางไรก็ดี บุคคลจะไมรับขาวสารทุกอยางที่ผานมาสูตนทั้งหมดแตจะ
เลือกรับรูเพียงบางสวนที่คิดวามีประโยชนตอตน  ดังน้ัน  ขาวสารที่หลั่งไหลผานเขามายังบุคคลจาก
ชองทางตาง ๆ  น้ัน  มักจะถูกคัดเลือกตลอดเวลา  ขาวสารที่นาสนใจ มีประโยชนและเหมาะสมตาม
ความนึกคิดของผูรับสาร  จะเปนขาวสารที่กอใหเกิดความสําเร็จในการสื่อสาร (กิติมา สุรสนธิ,
2533 : 46-47)

ในการรับขาวสารตางๆ ผูรับสารยอมมีกระบวนการเลือกสรร(Selective Processes) ซึ่ง
แตกตางกัน ไปตามประสบการณ ความตองการ ความเชื่อ ทัศนคติ ความรูสึกนึกคิด ฯลฯ ที่ไม
เหมือนกันของแตละบุคคล (พีระ จีระโสภณ, 2529, หนา 636-640) บุคคลตางๆจะมีพฤติกรรมใน
การเปดรับดวยสาเหตุตางๆไดแก

- ความเหงา เพราะมนุษยตองการมีเพื่อน จึงไมสามารถอยูไดเพียงลําพังตองหาทาง
สื่อสารกับผูอ่ืน ความอยากรูอยากเห็น เพราะเปนสัญชาติญาณของมนุษยที่ตองการจะรับรูขาวสาร
เพื่อตอบสนองความตองการของตน
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- ประโยชนใชสอย(Self Aggrandizement) มนุษยตองการรับรูขาวสารเพื่อประโยชน
ของตนเอง อาทิ ไดรับความรู ความสนุกสนาน ความสุขกายสบายใจ

- สาเหตุจากตัวสื่อซึ่งมีลักษณะกระตุน ชี้นํา ทําใหผูรับขาวสารตองการไดรับขาวสาร
น้ันๆ

โจเซฟ ที แคลปเปอร (Klapper,J.T., 1960 :19-25) กลาววา กระบวนการเลือกรับ
ขาวสารเปรียบเสมือนเคร่ืองกรองขาวสารในการรับรูของมนุษย   ซึ่งประกอบดวยการกลั่นกรอง 4
ขั้นตามลําดับ ดังน้ี

-การเลือกเปดรับ (Selective Exposure) เปนขั้นแรกในการเลือกชองทางการสื่อสารบุคคล
จะเลือกเปดรับสื่อและขาวสาร จากแหลงสารที่มีอยูดวยกันหลายแหลง เชน การเลือกซื้อ
หนังสือพิมพฉบับใดฉบับหน่ึง เลือกเปดวิทยุกระจายเสียงสถานีใดสถานีหน่ึงตามความสนใจ ความ
ตองการ ทักษะและความชํานาญในการรับรูขาวสาร

- การเลือกใหความสนใจ (Selective Attention) ผูเปดรับขาวสารมีแนวโนมที่จะเลือก
สนใจขาวสารจากแหลงใดแหลงหน่ึง  ตามความคิดเห็น ความสนใจของตน  เพื่อสนับสนุนทัศนคติ
เดิมที่มีอยูและหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไมสอดคลองกับทัศนคติเดิมที่มีอยู  เพื่ อไมใหเกิดภาวะทางจิตใจที่ไม
สมดุล ไมสบายใจ หรือความไมสอดคลองทางดานความเขาใจ (Cognitive Dissonance)

-การเลือกรับรูและตีความหมาย (Selective  Perception and Interpretation) บุคคลเปดรับ
ขอมูลขาวสาร และมักเลือกรับรูและตีความหมายสารแตกตางไปตาม ความส นใจ ทัศนคติ
ประสบการณ ความเชื่อ ความตองการ ความคาดหวัง แรงจูงใจ สภาวะทางรางกาย หรือสภาวะทาง
อารมณและจิตใจ  ที่สอดคลองกับลักษณะสวนบุคคลดังกลาว นอกจากจะทําใหขาวสารบางสวนถูก
ตัดทิ้งไปยังมีการบิดเบือนขาวสารใหมีทิศทางเปนที่นาพอใจของแตละฝาย

-การเลือกจดจํา (Selective Retention) บุคคลจะเลือกจดจําขาวสารในสวนที่ตรงกับความ
สนใจ ความตองการ  ทัศนคติ ฯลฯ ของตนเอง และมักจะลืมหรือไมนําไปถายทอดตอในสวนที่
ตนเองไมสนใจ  ไมเห็นดวย หรือเร่ืองที่ขัดแยงคานกับความคิดของตนเอง

การเลือกรับขาวสาร  สําหรับความหมายของการเลือกเปดรับขาวสารน้ัน แซมมวล
เบคเกอร (Samuel L. Becker, 1972) ไดใหความหมายของการเปดรับขาวสารโดยจําแนกตาม
พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร คือ

-การแสวงหาขอมูล (Information Seeking)  บุคคลจะแสวงหาขอมูลเมื่อตองการมีความ
คลายคลึงกันกับบุคคลอ่ืนในเร่ืองใด เร่ืองหน่ึง หรือเร่ืองทั่ว ๆ ไป
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-การเปดรับขอมูล (Information  Receptivity)   บุคคลจะเปดรับขาวสารเพื่อทราบขอมูลที่
ตนเองสนใจ อยากรู   หากมีขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับตนเองก็จะใหความเอาใจใส ในการอาน
การดู หรือการฟงเปนพิเศษ

-การเปดรับประสบการณ (Experience Receptivity) บุคคลจะเปดรับขาวสารเพราะ
ตองการกระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึง เพื่อผอนคลายอารมณ

สําหรับเหตุผลที่มนุษยเลือกสนใจรับขาวสารอยางไร จากสื่อใด น้ัน มีนักวิชาการหลาย
ทานไดแสดงความคิดเห็นสอดคลองกันดังน้ี

ไฟรด สัน (Friedson) ไรเลย (Riley) และฟลาวเวอรแมน (Flowerman, 1951) มี
ความเห็นวา  แรงจูงใจที่ตองการเปนที่ยอมรับของสมาชิกภายในสังคมจะเปนสิ่งที่ชวยกําหนดความ
สนใจเปดรับสารจากสื่อตาง ๆ เพื่อตอบสนองความตองการของตน ซึ่งปรากฎการณน้ีเมอรตัน
(Merton) ไรท (Wright) และวาบเลส (Waples) เรียกวา “พฤติกรรมในการแสวงหาขาวสาร”  โดย
แสดงความเห็นตรงกันวา ผูรับขาวสารจะเลือกรับขาวสารจากสื่อใดน้ันยอมเปนไปตามบทบาทและ
สถานภาพทางสังคมของผูรับสาร เพื่อนําขอมูลไปเปนหัวขอในการสนทนาซึ่งจะทําใหผูรับสาร
รูสึกวาตนเปนสวนหน่ึงของสังคม

อยางไรก็ตามแมวาบุคคลจะมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารที่แตกตางกัน มีวัตถุประสงค
ในการเปดรับขาวสารที่แตกตางกัน และมีความตองการในการเปดรับขาวสารที่แตกตางกันน้ัน แต
โดยทั่วไปแลวบุคคลจะทําการเปดรับขาวสารอยู 3 ลักษณะ (ดวงฤทัย พงศไพฑูรย, 2544 : 13-14 )
คือ

-การเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชน โดยผูรับสารมีความคาดหวังจากสื่อมวลชนวาการ
บริโภคขาวสารจากสื่อมวลชนจะชวยตอบสนองความตองการของเขาไดซึ่งจะทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือเปลี่ยนลักษณะนิสัย  เปลี่ยนพฤติกรรมบางอย างไดโดยการเลือกบริโภค
สื่อมวลชนน้ันจะขึ้นอยูกับความตองการ หรือแรงจูงใจของผูรับสารเอง  เพราะบุคคลแตละคนยอม
มีวัตถุประสงคและความต้ังใจในการใชประโยชนแตกตางกันไป

-การเปดรับขาวสารจากสื่อบุคคล  โดยสื่อบุคคล หมายถึง ตัวบุคคลผูที่นําขาวสารจาก
บุคคลหน่ึงไปยังอีกบุคคลหน่ึง โดยอาศัยการติดตอระหวางบุคคล (Interpersonal Communication)
ที่จะมีปฏิกิริยาโตตอบระหวางกัน โรเจอรสและชูเมกเกอร (Rogers and Shoemaker, 1971) กลาววา
ในกรณีที่ตองการใหบุคคลใดเกิดการยอมรับสารน้ันควรที่จะใชการสื่อสารระหวางบุคคลโดยใชสื่อ
บุคคลเปนผูเผยแพรขาวสาร สื่อบุคคลน้ีจะมีประโยชนอยางมากในกรณีที่ผูสงสารหวังผลใหผูรับ
สารมีความเขใจกระจางชัดเจนและตัดสินใจรับสารไดอยางมั่นใจยิ่งขึ้น  ซึ่งการสื่อสารระหวาง
บุคคลน้ีสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท  ดังน้ี (เสถียร  เชยประทับ ,2525)
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-การติดตอโดยตรง (Direct Contact) เปนการเผยแพรขาวสารเพื่อสรางความเขาใจหรือ
ชักจูงโนมนาวใจกับประโยชนโดยตรง

-การติดตอโดยกลุม (Group Contact of Community Public) โดยกลุมจะมีอิทธิพลตอ
บุคคลสวนรวมชวยใหการสื่อสารของบุคคลบรรลุเปาหมายได  เพราะเมื่อกลุมมีความสนใจมุงมั่น
ไปในทิศทางใด บุคคลสวนใหญในกลุมก็จะมีความสนใจน้ันดวย

-การเปดรับขาวสารจากสื่อเฉพาะกิจ  โดยสื่อเฉพาะกิจ  หมายถึงสื่อที่ถูกผลิตขึ้นมา โดย
มีเน้ือหาสาระที่เฉพาะเจาะจงและมีจุดมุงหมายหลักอยูที่ผูรับสารเฉพาะกลุม (ปรมะ  สตะเวทิน
2532: 99 อางถึงใน เกศินี จุฑาวิจิตร,2540:135) ตัวอยางของบ สื่อเฉพาะกิจเชน จุลสาร แผนพับ
โปสเตอร ใบปลิว คูมือ นิทรรศการ เปนตน ดังน้ัน การเปดรับขาวสารจากสื่อเฉพาะกิจน้ี ผูรับสาร
จะไดรับขอมูลขาวสารหรือความรูเฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอยางเฉพาะเจาะจง

จากแนวความคิดเกี่ยวกับการเปดรับขาวสาร สามารถนํามาอธิบายไดถึงแนวทางในการ
สื่อสารใหสอดคลองกับคามตองการของผูรับสาร



บทที่ 4
สรุปและขอเสนอแนะ

ผลจากการศึกษาเร่ือง  “กลยุทธการเผยแพรพระราชกรณียกิจสูสาธารณะ” พบวา จาก
การวิเคราะหสื่อตาง ๆ ของสํานักราชเลขาธิการ ในเร่ืองจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค
ปรากฏวาสื่อตาง ๆ ที่ใชในการเผยแพรพระราชกรณียกิจ ไมวาจะ เปนสื่อสิ่งพิมพ สื่อวิทยุ สื่อ
โทรทัศน สื่อวีดิทัศน สื่อนิทรรศการ สื่อบุคคล ยกเวนสื่อสไลด มัลติวิชั่น ที่ถูกสื่อวีดิทัศนเขามา
แทนที่ ลวนเปนสื่อที่ยังจําเปนในการสื่อขอมูลขาวสารไปยังประชาชนทุกกลุม เพื่อใหมีชองทางที่
หลากหลายในการเลือกเปดรับ (Selective Exposure) ขอมูลขาวสารจากสื่อ ตามความถนัด ความ
พรอม ความพึงพอใจของแตละบุคคล  แตทั้งน้ี สื่อใหม หรือเว็บไซตนับเปนสื่อที่ทรงอิทธิพลใน
ปจจุบัน ดวยความรวดเร็วไรขอจํากัดของเวลาและสถานที่ ทั้งยังสามารถเขาถึงผูรับสารไดเปน
จํานวนมากจึงเปนสื่อที่ตองใหความใสใจและพัฒนาใหทันสมัยตลอดเวลา

ขอเสนอแนะ
จากการศึกษา 1. สื่อสิ่งพิมพ ควรมีการจัดทําaction plan ในการดําเนินงาน จัดการ

ประชุมหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อลดปญหาความลาชา สวนการทําขาวควรมีผูชวย
ตรวจทานขอมูลกอนสงเผยแพรเพื่อลดขอผิดพลาด  ทั้งน้ี การเผยแพรขอมูลสื่อสิ่งพิมพในเว็บไซต
ของสํานักราชเลขาธิการ ชวยแกไขปญหาปริมาณการพิมพที่ไมเพียงพอตอความตองการได   2. สื่อ
วีดิทัศน หากมีการจัดทําขึ้นใหมก็จะไดภาพที่คมชัดและเน้ือหาที่แตกตางออกไปเพิ่มขึ้น 3. สื่อ
นิทรรศการควรมีการประชาสัมพันธในสถานศึกษา หนวยงาน ฯลฯใกลเคียง หรือจัดกิจกรรม
(event) ในโอกาสสําคัญ และเผยแพรในเว็บไซตของสํานักราชเลขาธิการเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับรู
และเปนการกระตุนใหเกิดความสนใจมากขึ้น  4. สื่อบุคคล ควรมีการอบรมแกบุคคลากรภายในให
ตระหนักถึงความสําคัญของภารกิจ และการปฏิบัติตนในฐานะสื่อขององคกร สรางเสริมจิตบริการ
ในการใหความรูแกผูมาติดตอราชการดวยไมตรีจิต 5. สื่อวิทยุ และสื่อโทรทัศน ควรหมั่นใหมีการ
ประชุมหารือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในการหาวิธีการปฏิบัติงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
ทั้งน้ี กองขาวไดจัดทําวารสารจดหมายขาวสื่อสารความรูในเร่ืองราชสํานักแกสื่อมวลชนดวย
6. สื่อใหม เว็บไซต www.ohmpps.go.th ควรจดโดเมนเนมที่สั้น จํางาย เพิ่มเติม จัดต้ังคณะ
บุคคลบริหารเว็บไซต ดําเนินการพัฒนาเว็บไซตทั้งในเร่ืองรูปแบบ และระบบสืบคน พัฒนาการ
นําเสนอขอมูล เพิ่มชองทางการประชาสัมพันธเว็บไซต รวมทั้งใหความรูแกบุคลากรภายในในการ
ใชงานเว็บไซต
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สวนกลยุทธการเผยแพรพระราชกรณียกิจสูสาธารณะ  สํานักราชเลขาธิการ มีกลยุทธใน
การพัฒนาที่สื่อใหม หรือเว็บไซต www.ohmpps.go.th เปนสําคัญ จากการศึกษาประวัติการสื่อสาร
พระราชกรณียกิจสูสาธารณะต้ังแตยุคตนกรุงรัตนโกสินทรเปนตนมา จะเห็นไดวาชองทางการ
สื่อสารไดมีการพัฒนาไปตามความก าวหนาของเทคโนโลยี  ดัง น้ั น ปจ จุบันซึ่ ง เปนยุค
สังคมสารสนเทศ องคกรทุกองคกรจึงจําเปนที่จะตองปรับตัวใหทันกับกระแสโลกในยุคโลกาภิวัตน
ซึ่งจะอธิบายถึงยุคดังกลาวโดยสังเขปดังน้ี

-การเผยแพรพระราชกรณียกิจในยุคสังคมสารสนเทศ
โลกาภิวัฒน (Globalization)
มีผูเรียกขานสังคมในศตวรรษที่ 21  กันวา  เปนสังคมแหงความรู สังคมขาวสาร สังคม

ประชาธิปไตย สังคมเปด สังคมเศรษฐกิจบนฐานความรู  เพราะฉะน้ันสังคมในยุคปจจุบันที่เปน
สังคมประชาธิปไตยและเปดโอกาสเสรีในทุกดาน จึงจําเปนตองมีสื่อที่ทําหนาที่ในการสรางความ
เชื่อมโยงระหวางคนกับสังคม

โลกที่เปนสังคมแหงขาวสาความรูไดก็เน่ืองมาจาก โลกาภิวัฒน หรือ Globalization ที่มี
การสื่อสารที่ทันสมัย สามารถยอโลกใบน้ีใหเล็กลง ทําใหประเทศที่อยูหางไกลกันสุดขอบฟากลับ
กลายเสมือนอยูใกลกันแคเอ้ือม น่ันเปนเพราะความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอยาง
รวดเร็ว ทําใหความแตกตางของเวลา และสถานที่ (Time & Space)  ใชอุปสรรคอีกตอไป

ความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี เชน การผลิตโทรศัพทมือถือ โทรทัศนพลาสมา
สมารทโฟน ไอโฟน ไอแพด และสื่อคอนเวอรเจน (Convergent)  ตาง ๆ ที่หมายถึงการควบรวมสื่อ
ไวในที่ เ ดียวกัน เชน คอมพิวเตอรที่ เชื่อมตออินเทอร เน็ตและสามารถเปดรับโทรทัศนได
โทรศัพทมือถือที่สามารถฟงวิทยุ เปดโทรทัศน เชื่อมตออินเทอรเน็ต ฯลฯ  เหลาน้ี ลวนเปน
โลกาภิวัฒนที่เปนรูปธรรม และความเจริญทางเทคโนโลยีเหลาน้ี ไดนําไปสูการเปลี่ยนแปลงที่เปน
นามธรรม กอใหเกิดการไหลบาของขอมูลขาวสาร ซึ่งทําใหเกิดผลกระทบตอผูคนมากขึ้น

เดิมเวลาและสถานที่เปนตัวจํากัดการตัดสินใจและทางเลือกของหลาย ๆ คน  แตปจจุบัน
ผูคนสามารถเสาะหาขอมูล ความรูไดรายรอบตัว ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งม าพรอมกับ
โลกาภิวัฒน  จากหนังสือ “สื่อสันนิวาส” ไดใหความหมายโลกาภิวัตน (Globalization) วา
“ปรากฏการณที่โลกเชื่อมตอกันทั้งใบดวยอํานาจของเทคโนโลยีสมัยใหม และมีผลทําใหเสนแบง
ของความเปนรัฐชาติเร่ิมลดความสําคัญลงไป ผลที่เกิดตามมาก็คือการไหลเวียนของขอมูลขาวสารที่
สามารถแพรกระจายไดในวงกวาง” จากนิยามน้ี ไดบงบอกถึงความสําคัญของโลกาภิวัตนวาอยูที่
การเชื่อมสังคมโลกใหเปนอันหน่ึงอันเดียวกันอันมีผลกระทบตอความเปนอยูของประชาสังคมโลก
ใบน้ีน่ันเอง
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ทั้งน้ี วิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม (Information and
Communication  Technology) เปนจุดเร่ิมตนของการปฏิรูประบบการสื่อสาร ที่นําไปสูสังคม
ขาวสารไรพรมแดนซึ่งนับเปนคลื่นลูกที่สามในยุคปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีการเกิดเครือขาย
โทรคมนาคมที่โยงใยทั่วโลกดวยระบบคอมพิวเตอรที่ เรียกวาอินเทอร เน็ต หรือ International
Network ที่มีคุณโยชนตอโลกอยางมหาศาล ทําใหมนุษยชาติหาความรูที่มีอยูรอบโลกไดโดยไร
ขีดจํากัด ประหยัดคาใชจายในการสรรหา เกิดกิจการรมไรพรมแดนตาง ๆ มากมาย และในทาง
ตรงกันขามก็ไดกอใหเกิดผลกระทบตอสังคมมนุษยโดยรวมมากมายดวยเชนกัน

อิทธิพลของโลกาภิวัตน ทําใหเกิดการกระเพื่อมตอระบบความเปนอยูของสังคมมนุษย
มากมายหลายดาน โดยเฉพาะการเกิด New Tools -   Internet /Mobile /Media Network เปลี่ยน
สภาพสังคมมนุษยจากเดิมไปสูสังคมสารสนเทศ โดยมี สื่อมวลชนเปนกลไกสําคัญในการ
ปรับเปลี่ยนโครงสราง และคานิยมตาง ๆ ของทองถิ่นโลกที่สามใหเปนไปตามแบบของโลก
ตะวันตก โดยการสงถายวัฒนธรรม และการใชชีวิตไปยังประเทศที่ออนดอย  ผลดีที่เกิดขึ้นก็คือ
การพัฒนาในดานเทคโนโลยีที่ทําใหประเทศกําลังพัฒนาสามารถยกระดับประเทศใหทัดเทียมกับ
นานาอารยประเทศ  แตในอีกทางหน่ึงก็ถูกครอบงําทางวัฒนธรรม ที่สําคัญเราควรเตรียมรับมือกับ
โลกยุคโลกาภิวัตนโดยการเลือกรับ ปรับ และสง

โลกในยุคโลกาภิวัตนขณะน้ี เปนโลกที่เราควรจะเตรียมความพรอมของสังคมในการ
เลือกรับขอมูลที่มีจํานวนมากมายมหาศาล ใหสังคมมีภูมิตานทานในการที่จะเลือกสิ่งที่เปน
ประโยชนมาปรับใชกับบริบทสังคมไทย ทั้งน้ีเราก็ควรจะนําสงขอมูลในสวนที่เปนจุดแข็งของเรา
ใหโลกไดรับรู ใหไดมีที่ปรากฎอยูในหมูบานโลกใบน้ีดวย

ปจจุบัน จํานวนผูใชอินเทอรเน็ตทั่วโลกโดยประมาณ 2.095 พันลานคน หรือ 30.2 %
ของประชากรทั่วโลก (ขอมูล ณ เดือน มีนาคม 2554) โดยเมื่อเปรียบเทียบในทวีปตางๆ พบวาทวีปที่
มีผูใชอินเทอรเน็ตมากที่สุดคือ เอเชีย โดยคิดเปน 44.0 % ของผูใชอินเทอรเน็ตทั้งหมด และประเทศ
ที่มีประชากรผูใชอินเทอรเน็ตมากที่สุดคือประเทศจีน คิดเปนจํานวน 384 ลานคน (ไทยรัฐ
ออนไลน. 27 มิถุนายน 2554)

ทั้งน้ี จํานวนผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงตามลําดับ ดังน้ี คือ ใน
ป 2534 มีจํานวน 30 คน  ป 2535 จํานวน 200 คน ป 2536 จํานวน 8,000 คน    ป 2537 จํานวน
23,000 คน (http://www.seo-thai.com/faq.htm#a2. 22 ธันวาคม 2553) สวนในป 2553 ศูนย
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) รายงานจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตใน
ปดังกลาว โดยอางอิงผลการสํารวจจากเว็บไซต Thuehits ปรากฏวามีจํานวนผูใชอินเทอรเน็ต
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มากกวา 21 ลานคน น่ีจึงเปนเหตุผลของหนวยงานทุกองคกร รวมทั้งสํานักราชเลขาธิการในการ
พัฒนากลยุทธการเผยแพรขอมูลผานชองทางดังกลาว

การศึกษาเร่ือง  “กลยุทธการเผยแพรพระราชกรณียกิจสูสาธารณะ” พบวามีแนวทางใน
การพัฒนาเว็บไซต 2 แนวทางหลัก ๆ คือ 1. การสรางเสริมขอมูลเพิ่มเติมทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ  2. การปรับปรุงเว็บไซต ซึ่งทั้งสองแนวทางมีการวางกลยุทธในการดําเนินงาน ใน
เร่ือง 1. การนําสื่อมวลชนไทย และสื่อมวลชนตางประเทศไปเยี่ยมชมโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ เพื่อผลิตสื่อในมุมมองของตน 2. จัดทําขอมูล และแปลขอมูลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ
เปนภาษาอังกฤษและอ่ืน ๆ 3. จัดทําสกูปสั้น ๆ เกี่ยวกับโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ
4. จัดทําโครงการใหเยาวชนทั่วประเทศมีสวนรวมโดยการจัดทําวีดิทัศนสั้น ๆ เกี่ยวกับโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริในภูมิภาคเผยแพรผาน yutube และในเว็บไซต www.ohmpps.go.th
5. พัฒนาระบบการสืบคนขอมูล 6. พัฒนารูปแบบเว็บไซตใหนาสนใจ โดยใชแผนที่ประเทศไทย
นําสูขอมูลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ และ 7. จัดทําแอปพลิเคชัน เกี่ยวกับโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ   น้ัน  ผูศึกษามีความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังน้ี

ขอเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนาเว็บไซต
แนวทางการพัฒนาเว็บไซตคือการพัฒนาการแนวทางในการสื่อสาร ซึ่งการสื่อสารใด ๆ

กอนอ่ืน ควรกําหนดกลุมเปาหมายหรือผูรับสารใหชัดเจนวา องคกรตองการสื่อสารกับใคร ผู
สื่อสารจะตองรูขอมูลเกี่ยวกับกลุมเปาหมายใหมากที่สุด  วาใครกันแนคือคนที่จะมาบริโภคขอมูล
กลุมผู รับสารเปาหมายของเว็บไซตสํานักราชเล ขาธิการ ซึ่งมติที่ประชุมคณะทํางานพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักราชเลขาธิการ เร่ืองการปรับปรุงเว็บไซตสํานักราช
เลขาธิการ  วันพฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม 2553 ระบุวา  กลุมผูใชงานจะเปนเฉพาะหนวยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนที่สืบคนขอมูลเพื่อประกอบการขอพระมหากรุณาสําหรับเผยแพรในสื่อตาง ๆ และ
ใชในการอางอิงเชิงวิชาการ

จากรายงานของศูนยวิจัยกสิกรไทย ไดคาดการณแนวโนมของบริการอินเทอรเน็ตใน
ระยะปานกลางนับจากป 2549-2551 ในประเด็นตางๆ พบวา กลุมที่มีการใชอินเทอรเน็ตมาก ยังคง
เปนกลุมนักเรียนนักศึกษา และกลุมคนทํางาน คิดเปน 60-70% ของผูใชทั้งหมด เปาหมายการใชมุง
ไปเพื่อการเรียน คนควา และการสื่อสาร และกลุมผูใชในตางจังหวัดจะมีจํานวนมากขึ้น
(http://y30.wikidot.com/scribe-book-4-2:internet. 22 กรกฎาคม 2554) สวนขอมูลสถิติการใช
อินเทอรเน็ตป 2553 คนไทยนิยมเว็บไซตบันเทิงมากที่สุด หนวยงานราชการแทบไมมีการเขาชม
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โดยผูใชอินเทอรเน็ตสวนใหญยังเปนกลุมคนรุนใหม อาทิ นักเรียน นักศึกษา 32.1% ซึ่งแบงรายภาค
ไดดังน้ี กรุงเทพฯและปริมณฑลมีประชากรการใชอินเทอรเน็ตสูงสุดที่ 36% ภาคกลาง 18% ภาค
อีสาน 7% ภาคใต 11% สวนภาคเหนือ และภาคตะวันออก มีอัตราการใชอินเทอรเน็ตตํ่าที่สุดที่ อาง
ถึงใน http://www.isnhotnews.com. 22 กรกฎาคม 2554) นอกจากน้ี เนคเทค (NECTEC) ยังได
รายงานผลการ สํารวจผูใชอินเทอรเน็ต ป 2553 ซึ่งสรุปมาจากผูตอบแบบสอบถามออนไลนทั้งหมด
14,067 คน รายงานกิจกรรมการใชอินเทอรเน็ตในการสืบคนขอมูล 26.1% ซึ่งเปนอันดับ 2
รองลงมาจากกิจกรรมการใช อีเมล ที่มี 27.2%

จากขอมูลดังกลาว พอจะประมวลไดวา
1. กลุมเปาหมายเว็บไซตของสํานักราชเลขาธิการนอกจากจะเปนหนวยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชนที่สืบคนขอมูลเพื่อประกอบการขอพระราชทานมหากรุณาสําหรับเผยแพรในสื่อตาง ๆ
และใชในการอางอิงเชิงวิชาการ แลว ยังมีกลุมบุคคลผูสนใจและตองการศึกษาคนควาขอมูลที่
เกี่ยวเน่ืองกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจอ่ืน ๆ อีก  อาทิ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา
สื่อมวลชน ทั้งในประเทศและตางประเทศ  ที่ตองการคนควาขอมูลไปประกอบการเรียน การทํางาน
และตอบสนองความสนใจของตนซึ่งเปนเหตุผลหน่ึงในการเปดรับสาร อาทิเมื่อมีประเด็นใด ๆ ที่
เกี่ยวของกับสถาบันพระมหากษัตริย  สื่อมวลชน หรือผูที่สนใจ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ก็มี
แนวโนมที่จะสืบคนขอมูลผานเว็บไซต เน่ืองจากกิจกรรมที่คนใชเว็บไซตก็เพื่อการสืบคนขอมูลถึง
26.1 %

ดังน้ัน การเสริมสรางขอมูลควรสอดคลองกับความสนใจของผูรับสาร เชน
ขอมูลที่ตอบสนองกลุมเปาหมายที่ใชในการอางอิง
-พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชดํารัสและพระบรมราโชวาท โครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริ เปนตน
ขอมูลที่ตอบสนองความสนใจ
-ขอมูลที่อยูในประเด็นความสนใจของสังคม  อาทิ  ขอมูลที่เกี่ยวกับพระราชอํานาจ การ

สืบราชสันตติวงศ ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยและทรัพยสินสวนพระองค ฯลฯ
2. คนไทยไมนิยมเขาชมเว็บไซตของหนวยงานราชการ ถือวาไมใชเร่ืองผิดปรกติแต

อยางใด  เพราะบุคคลจะแสวงหาขอมูลก็เมื่อตองการมีความคลายคลึงกันกับบุคคลอ่ืนในเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึง หรือบุคคลจะเปดรับขาวสารก็เพื่อทราบขอมูลที่ตนเองสนใจ อยากรู

ดังน้ัน ประเด็นจึงอยูที่วา เมื่อไรที่กลุมเปาหมายเขามาเยี่ยมชมเว็บไซต องคกรตองมี
ขอมูลหรือประเด็นที่องคกรตองการสื่อสารพรอมมูล และขอมูลน้ันตองสามารตอบสนองความ
ตองการของกลุมเปาหมายได  รวมทั้ง ตัวเว็บไซตเองตองใชงายและสามารถดึงดูดใจผูเขาเยี่ยมชม
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กลยุทธในการดําเนินการเผยแพรพระราชกรณียกิจสูสาธารณะ
1.  การสรางเสริมขอมูลเพิ่มเติมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- แนวทางการสรางเสริมขอมูลเพิ่มเติม ที่มีกลยุทธในเร่ืองการนําสื่อมวลชนไทย และ

สื่อมวลชนตางประเทศไปเยี่ยมชมโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ น้ัน จากแนวคิดเร่ืองการ
เลือกเปดรับหรือเลือกสนใจ (Selective Exposure or Selective Attention)  หมายถึง การที่ผูรับสาร
จะเลือกสนใจ หรือเปดรับขาวสารจากแหลงใดแหลงหน่ึง โดยบุคคลมักจะแสวงหาขาวสารเพื่อ
สนับสนุนทัศนคติที่มีอยูเดิมของตน ดังน้ัน ในสวนของการดําเนินงานเพื่อนําไปสูเปาหมาย กลยุทธ
ในการดําเนินงานควรที่จะคํานึงถึงเร่ืองตาง ๆ ดังน้ี

ความสนใจของกลุมผูรับสารเปาหมาย
การนําสื่อมวลชนไทย และสื่อมวลชนตางประเทศไปเยี่ยมชมโครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ ทั้งน้ีหากกลุมสื่อมวลชนตางประเทศที่เชิญมาเปนสื่อดานการทองเที่ยว เน่ืองจากชาว
ตางประเทศสวนใหญจะรูจักเมืองไทยจากการทองเที่ยว ดังน้ัน สถานที่ ต้ังของโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริที่จะนําสื่อเหลาน้ันไปเยี่ยมชมก็ควรจะต้ังอยูไมหางไกลจากสถานที่
ทองเที่ยวไมวาจะเปนสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ หรือสถานที่ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อที่
สื่อมวลชนสามารถที่จะเชื่อมโยงความสนใจของผูรับสารในเร่ืองของการทองเที่ยวกับขอมูลใหมใน
เร่ืองของโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริไดงาย เพราะสาเหตุที่มนุษยเลือกเปดรับสารก็คือ
เน้ือหาสารตองเปนเร่ืองที่ตนสนใจ หรือเพื่อประโยชนใชสอย (Self Aggrandizement) เพื่อใหตน
ไดรับความรู ความสนุกสนาน ความสบายใจ ทั้งน้ี ไมจําเปนที่จะตองชักชวนใหคนตางประเทศไป
ทองเที่ยวโครงการน้ัน ๆ

แนวทางการนําเสนอขอมูล
การนําเสนอขอมูลทั้งเร่ืองการจัดทําขอมูลเปนภาษตางประเทศ และการนําสื่อมวลชนไป

เยี่ยมชมโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ทั้งน้ี หากผูนําชมสามารถนําเน้ือหาที่อยูในประเด็น

ความสนใจของผูรับสารมารวมนําเสนอ อาทิ กระแสโลกในปจจุบันใหความสนใจเร่ืองสิ่งแวดลอม
และการเปลี่ยนแปลงภูมิอกาศของโลก (Climate Change) ที่สงผลกระทบตอชีวิต ทรัพยสิน การ
ดํารงอยูของมนุษยชาติ ดังน้ันการนําเสนอขอมูลก็ควรจะเนนดวย ขอมูลของโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริที่นอกจากจะชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยูของประชาชนแลว การ
ดําเนินงานของโครงการตาง ๆ ยังมุงเนนเร่ืองการอนุรักษสิ่งแวดลอม ไมวาจะเปนการรักษาปาตน
นํ้าลําธาร การปองกันการชะลางพังทลายของดิน การปองกันอุทกภัย การแกไขมลภาวะอันเกิดจาก
นํ้าเนาเสีย เชน โครงการแหลมผักเบี้ย หรือพระราชดําริในการประดิษฐเคร่ืองกลเติมอากาศแบบ
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ประหยัดคาใชจายและสามารถผลิตขึ้นไดเองในประเทศ ที่รูจักกันในนาม  “กังหันนํ้าชัยพัฒนา”
หรือโครงการหลวงที่สงเสริมการปลูกพืชทดแทนสรางอาชีพใหชาวเขาลดพื้นที่การปลูกฝนซึ่งเปน
การลดพื้นที่ปลูกยาเสพติที่ เปนภัยรายแรงของมนุษยชาติประกอบเขาไปดวย เพื่อใหสื่อเหลาน้ัน
สามารถชูประเด็นซึ่งเปนที่สนใจของชาวโลก เชื่อมโยงกับความสนใจของผูรับสารอันนําไปสูการ
ตระหนักถึงพระราชกรณียกิจที่เอ้ือประโยชนตอความสุขของประชาชนชาวไทย และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน

การปรับปรุงเว็บไซต
ปจจุบันรูปแบบการใชชีวิตของคนเมืองเปลี่ยนไป ทําใหเกิด media fragmentation หรือ

การแยกยอยของสื่อตามวิถีการดําเนินชีวิต (life style)  เชน นักเรียนนักศึกษาตองไปเรียนพิเศษ คน
หนุมสาวไปเที่ยวหลังเลิกงาน และใชเวลากับสื่อเดิมอยางหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศนนอยลง ทําให
สื่อโทรทัศนไมสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดทั้งหมด คนมีเวลานอยลง มีตัวเลือกของสื่อมากขึ้น
เชน Internet /Mobile /Media Network สื่อเหลาน้ีเปนเคร่ืองมือในการเปลี่ยนสภาพสังคมมนุษยจาก
เดิมไปสูสังคมสารสนเทศ  ดังน้ัน การพัฒนาเว็บไซต ควรจะมีการเพิ่มเติมในเร่ือง

1. การจัดทําเว็บไซตเปน mobile version ในลักษณะ light version ทั้งน้ี  หากมีการ
พัฒนาเว็บไซต ใหสามารถใชไดกับโทรศัพทมือถือ ที่สามารถเปดรับขอมูลไดอยางรวดเร็ว และให
สามารถใชไดกับทุกระบบ ก็จะเปนการเปดชองทางการสื่อสารตาม life style ใหเยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปสามารถเขาถึงขอมูลพระราชกรณียกิจไดมากขึ้น

2. การจัดทําแอนิเมชั่น (animation)   โครงสรางขอมูลเกี่ยวกับโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ นอกเหนือจากการนําเสนอขอมูลในลักษณะ text file แลว หากมีการจัดทําในรูปแบบ
แอนิเมชั่น  (animation) หรือการสรางภาพเคลื่อนไหวดวยภาพหรือคอมพิวเตอรกราฟก เปนเร่ือง
สั้น ๆ เกี่ยวกับโครงการสําคัญ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สําหรับกลุมเปาหมายที่เปนเยาวชน
หรือครูอาจารย อาทิ

-โครงการแกมลิง ที่สามารถเห็นภาพของนํ้าที่ไหลหลากเปนจํานวนมาก  การกักเก็บนํ้า
ในพื้นที่รับนํ้าที่เปรียบเสมือนแกมลิง เห็นภาพการบรรเทาปญหาสภาพนํ้าทวม

-การทํางานของกังหันนํ้าชัยพัฒนา ที่ชวยบําบัดสภาพนํ้าเนาเสีย
-การปองกันการชะลางพังทลายของดินจากรากหญาแฝก  ฯลฯ
เหลา น้ี สามารถทําใหเยาวชนเกิดความสน และเขาใจในพระราชกรณียกิจของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดอยางแจมชัด และเปนสีสันที่กอใหเกิดความสนใจ ซึ่งครูสามารถ
นําไปใชในการสอนไดดวย ทั้งน้ี กลุมเยาวชน เปนกลุมคนสวนใหญที่ใชอินเทอรเน็ต
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3. การจัดทํา Search Engine Optimization (SEO) หรือ การปรับแตงเว็บไซต และ
กระบวนการตางๆ ของเว็บไซตต้ังแตการออกแบบ เขียนโปรแกรม และการ promote เว็บไซต
เพื่อใหติดอันดับตนๆ ของเคร่ืองมือคนหาเว็บไซตตางๆ เชน Google (ครองตลาดมากกวา 90%),
MSN, Yahoo, AOL เปนตน  ทั้งน้ี เพื่อใหการสืบคนขอมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย
ไทย หรือพระราชกรณียกิจ ไมวาจะในภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  ใน search engine เชน google
และอ่ืน ๆ  จะตองทําใหเว็บไซต www.ohmpps.go.th ไปปรากฏอยูเปนอันดับตน ๆ ใน search
engine น้ัน ๆ อันเปนการวาง position ใหแกแหลงขอมูลขององคกร  เน่ืองจากบุคคลเมื่อมีความ
จําเปนตองสืบคนขอมูลตาง ๆ ไมวาจะเปนคนไทยหรือคนตางชาติ มักจะสืบคนขอมูลที่ตองการใน
search engineและมีแนวโนมมากที่จะเลือกเปดเฉพาะขอมูลตน ๆ เทาน้ัน  ทั้งน้ี การเลือกสืบคนใน
search engine ไมตองพิมพ URL (Uniform Resource Locator) เพียงใช Keyword (คําคน) ที่ตองการ
ปอนลงไปใน Search Engine Box ตางๆ ก็จะคนหาสิ่งที่ตัวเองตองการไดอยางงายดาย และตรง
ประเด็น พรอมมีแหลงขอมูลใหเลือกเปรียบเทียบอีกหลายๆ แหลงดวย

การจัดทํา SEO น้ี เปนความจําเปนอยางยิ่ง เพราะเมื่อไรที่มีผูตองการสืบคนขอมูลเกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจ ขอมูลพระราชกรณียกิจที่สํานักราชเลขาธิการตองการนําเสนอจะตองเปน
แหลงขอมูลตน ๆ ที่ผูรับสารเลือกเขามาสืบคน

เน่ืองจากเทคโนโลยีจึงเปนตัวกําหนดบทบาทที่สําคัญของบุคคลและองคกรในสังคม
ดังน้ัน เราจึงควรใชโอกาสของความกาวหนาทางเทคโนโลยีทางการสื่อสารเปนเคร่ืองมือในการ
เผยแพรพระราชกรณียกิจสูสังคมหมูบานโลก (Global Village) ใบน้ี เหมือนกันกับที่เราเคยทํา
มาแลวเชนในอดีตที่ผานมา
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร

การศึกษาสวนบุคคลเร่ือง “กลยุทธการเผยแพรพระราชกรณียกิจสูสาธารณะ” มีผล
การศึกษา ดังน้ี

ชองทางการสื่อสารพระราชกรณียกิจไปสูสาธารณะต้ังแตตนกรุงรัตนโกสินทรถึง
ปจจุบัน พัฒนาไปตามเทคโนโลยีทางการสื่อสาร  เร่ิมจากการใชการเขียนลงในกระดาษสา ติดที่หอ
หลวงใหบุคคลมาคัดลอก  แลวคอย ๆ พัฒนาเปนการพิมพเมื่อเทคโนโลยีดานการพิมพเขามามามี
บทบาทในสังคมไทยต้ังแตสมัยรัชกาลที่ 3 จนเกิดหนังสือพิมพของทางราชการคือ “ราชกิจจา
นุเบกษา” ในสมัยรัชกาล ที่ 4 เกิดหนังสือ “คอรต-ขาวราชการ” ที่จัดพิมพโดยพระบรมวงศานุวงศ
ในสมัยรัชกาลที่ 5 การเผยแพรพระราชดํารัสทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่เร่ิมมีขึ้นในสมัยรัชกาลที่
7 การเกิดสถานีโทรทัศนในสมัยรัชกาลที่ 9  จนถึงการเผยแพรพระราชกรณียกิจทางเว็บไซตในยุค
สังคมสารสนเทศ

สื่อตาง ๆ ของสํานักราชเลขาธิการที่ใชในการเผยแพรพระราชกรณียกิจ ไมวาจะเปนสื่อ
สิ่งพิมพ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน สื่อวีดิทัศน สื่อนิทรรศการ สื่อบุคคล ฯลฯ  ลวนเปนสื่อที่ยังจําเปนใน
การสื่อขอมูลขาวสารไปยังประชาชนทุกกลุม เพื่อใหมีชองทางที่หลากหลายในการเลือกเปดรับ
(Selective Exposure) สาร ตามความถนัด ทั้งน้ี สื่อใหม หรือเว็บไซตนับเปนสื่อที่ทรงอิทธิพลใน
ปจจุบัน ดวยความรวดเร็วไรขอจํากัดของเวลาและสถานที่ ทั้งยังสามารถเขาถึงผูรับสารไดเปน
จํานวนมากจึงเปนสื่อที่ตองใหความใสใจและพัฒนาใหทันสมัยตลอดเวลา

สวนกลยุทธการเผยแพรพระราชกรณียกิจสูสาธารณะของสํานักราชเลขาธิการ
พบวามีแนวทางในการพัฒนาเว็บไซต 2 สวนใหญ ๆ คือ 1. การสรางเสริมขอมูลเกี่ยวกับสถาบัน
และพระราชกรณียกิจเพิ่มเติมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 2. การปรับปรุงเว็บไซต ทั้งในดาน
ระบบการสืบคน และความทันสมัยนาสนใจในการเขาสืบคน มีกลยุทธในการพัฒนาเว็บไซต
www.ohmpps.go.th ดังน้ี -การนําสื่อมวลชนไทย และสื่อมวลชนตางประเทศดานการทองเที่ยวไป
เยี่ยมชมโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ เพื่อผลิตสื่อในมุมมองของสื่อน้ัน ๆ -จัดทําขอมูล
เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ และขอมูลที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยซึ่งอยูในความสนใจของ
สังคม รวมทั้งแปลขอมูลเปนภาษาอังกฤษ –จัดทําสกูปสั้น เกี่ยวกับโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ ที่สัมภาษณบุคคลผูรับประโยชนจากโครงการฯ จํานวน 24 โครงการ  โดย
มีลูกเลนเปนแผนที่ประเทศไทย นําเขาสูโครงการในภูมิภาคตาง ๆ -จัดทํา เว็บแอปพลิเคชัน
เกี่ยวกับโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ -โครงการการมีสวนรวมของเยาวชนในการจัดทํา
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สารคดีสั้น เกี่ยวกับโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริในภูมิภาคที่เยาวชนอาศัย เผยแพรใน
เวบ็ไซต yutube และในเว็บไซต www.ohmpps.go.th รวมทั้ง - พัฒนาระบบการสืบคนขอมูล

ขอเสนอแนะ ประเด็นอยูที่วา เมื่อไรที่กลุมเปาหมายเขามาเยี่ยมชมเว็บไซต องคกรตองมี
ขอมูลหรือประเด็นที่องคกรตองการสื่อสารพรอมมูล และขอมูลน้ันตองสามารตอบสนองความ
ตองการของกลุมเปาหมายได  รวมทั้ง ตัวเว็บไซตเองตองใชงายและสามารถดึงดูดใจผูเขาเยี่ยมชม
การนําเสนอขอมูล ทั้งเร่ืองการจัดทําขอมูลเปนภาษตางประเทศ และการนําสื่อมวลชนไปเยี่ยมชม
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ควรนําเน้ือหาที่อยูในประเด็นความสนใจของผูรับสารมารวม
นําเสนอ  อาทิ กระแสโลกในปจจุบันใหความสนใจเร่ืองสิ่งแวดลอม และการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศของโลก (Climate Change) ที่สงผลกระทบตอการดํารงอยูของมนุษยชาติ  ดังน้ันการ
นําเสนอขอมูลควรเนนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริที่นอกจากจะชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความเปนอยูของประชาชนแลว การดําเนินงานของโครงการตาง ๆ  ยังมุงเนนเร่ืองการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมดวย สําหรับการพัฒนาเว็บไซต ปจจุบันรูปแบบการใชชีวิตของคนเมืองเปลี่ยนไปตาม
การแยกยอยของสื่อ ดังน้ัน ควรจัดทํา 1. เว็บไซตเปน mobile version ในลักษณะ light version ที่
ใชไดกับทุกระบบ จะเปนการเปดชองทางการสื่อสารตาม life style ใหเยาวชน และประชาชนทั่วไป
สามารถเขาถึงขอมูลพระราชกรณียกิจไดมากขึ้น 2. การจัดทําแอนิเมชั่น (animation)   โครงสราง
ขอมูลเกี่ยวกับโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ เชนโครงการแกมลิง โครงการบําบัดนํ้าเสีย
และอ่ืน ๆ สําหรับกลุมเปาหมายที่เปนเยาวชน 3. การจัดทํา Search Engine Optimization (SEO)
หรือ การปรับแตงเว็บไซต และกระบวนการตางๆ ของเว็บไซต เพื่อใหติดอันดับตนๆ ของเคร่ืองมือ
คนหาเว็บไซตตางๆ เชน Google เพราะเมื่อไรที่มีผูตองการสืบคนขอมูลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ
ขอมูลพระราชกรณียกิจที่สํานักราชเลขาธิการตองการนําเสนอในเว็บไซต www.ohmpps.go.th
จะตองเปนแหลงขอมูลตน ๆ ที่ผูรับสารเลือกเขามาสืบคน
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รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ี เปนผลสําเร็จสวนหน่ึงจากการเขารับการอบรม
หลักสูตร นักบริหารการทูตรุนที่ 3 (นบท.3 ) ซึ่งเปนความภาคภูมิใจแกผูศึกษาเปนอยางยิ่ง

ขอกราบขอบพระคุณทานราชเลขาธิการ นายอาสา สารสิน ทานรองราชเลขาธิการ
นายกฤษณ กาญจนกุญชร  ทานรองราชเลขาธิการ นางสาวจันทนี ธนรักษ  รวมทั้ง ผูบริหารสํานัก
ราชเลขาธิการทุกทานที่ไดกรุณาสนับสนุนการอบรมหลักสูตรดังกลาวน้ีแกผูศึกษา ขอขอบคุณ
นายปรีชา  สงกิตติสุนทร ผูอํานวยการกองขาว ที่กรุณาใหความรูและคําแนะนําที่มีคุณคาใน
การศึกษาดังกลาวเปนอยางดียิ่ง

กราบขอบพระคุณ สถาบันเทววงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศที่กรุณาจัดการ
อบรมหลักสูตรที่เปนประโยชนอยางยิ่งน้ี ทําใหผูศึกษาสามารถเสริมสรางเครือขายกับผูรวมเขารับ
การอบรม นบท. 3 จํานวน 42 คน จาก 17 หนวยงาน และสามารถนําแนวคิดใหม ๆ กับความรูที่
ได รับจากการอบรมมาปรับใชเพื่อประโยชนในการบริหารงานราชการ ใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันจะกอใหเกิดประโยชนแกราชการและประเทศชาติอย าง
เต็มที่ตอไป

กราบขอบพระคุณ เอกอัครราชทูต สุจิตรา หิรัญพฤกษ  ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชูเกียรติ
พนัสพรประสิทธิ์  และผูชวยศาสตราจารย  ดร. อัครเดช ไชยเพิ่ม  ที่กรุณารับเปนอาจารยที่ปรึกษา
งานศึกษาสวนบุคคลน้ี และคอยดูแลใหคําแนะนําปรึกษาที่มีคุณคาแกผูศึกษาดวยความเมตตาอยาง
ดียิ่ง รวมทั้งไดกรุณาตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ จนทําใหงานศึกษาสวนบุคคลน้ีสําเร็จไดดวยดี

ในทายที่สุด หวังเปนอยางยิ่งวางานศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ีจะเปนประโยชนแกงาน
ราชการบางไมมากก็นอย

เพ็ญศรี  เสมเสริมสุข
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