
คูมือการปฏิบัติงาน 
 

สํานัก/กอง :  สํานักพัฒนานโยบายและ
แผนการประชาสัมพันธ 
กรมประชาสัมพันธ 

กระบวนงาน : สํารวจความคิดเห็นของประชาชนและ 
การนําเสนอของส่ือตาง ๆ (มีนาคม 2564) 
เอกสารเลขท่ี : ..................... แกไขครั้งท่ี……..ฉบับท่ี......... 
วันท่ีบังคับใช  

 
 
 

 
 
 
 

 
คูมือการปฏิบัติงาน 
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คํานํา 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 20 ป (พ.ศ. 2562 – 2580) กรมประชาสัมพันธ ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร 
คือ (1) การรับฟงเสียงประชาชนทุกภาคสวนและชี้นําประเด็น (2) การสรางสังคมท่ีประชาชนมีภูมิรูเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และสงเสริมภาพลักษณท่ีดีของประเทศ (3) ผูนําดานขอมูลดิจิทัลและเครือขายขอมูล (4) การเปนองคกร     
ท่ีมีประสิทธิภาพสูง   

การรับฟงเสียงประชาชนประกอบการกําหนดนโยบายภาครัฐนี้ เปนบทบาทสําคัญเบื้องตน 
ของการบริหารจัดการประเทศโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน หากไมมีกระบวนการรับฟงเสียงประชาชน 
โดยสมํ่าเสมอ ท้ังในเชิงภาพรวมและในประเด็นเฉพาะ ภาครัฐจะขาดขอมูลพ้ืนฐานสําคัญเพ่ือประกอบการตัดสินใจ
ในแนวนโยบายตาง ๆ นอกเหนือไปจากกระบวนการรับฟง กระบวนการเก็บ และวิเคราะหขอมูลใหเปนกลาง  
จะทําใหภาครัฐไดรับขอมูลและคําเสนอแนะท่ีชัดเจน นอกจากนี้ ภารกิจกรมประชาสัมพันธ คือ การเปนสื่อกลาง
ระหวางรัฐและประชาชน จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะมีกระบวนการรับฟงเสียงประชาชนอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือทราบขอมูล
ความตองการ ความพึงพอใจ ความคาดหวังเก่ียวกับขาวสารภาครัฐ ซ่ึงอาจนํามากําหนด บริหารจัดการ และ 
ชี้นําประเด็นสําคัญท่ีมีประโยชนตอประชาชน รวมถึงตอบสนองตอความตองการ ความจําเปนในการรับขอมูล
ขาวสารสําหรับประชาชน 

สวนวิจัยและพัฒนา สํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ ไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
กระบวนงานสํารวจความคิดเห็นของประชาชนและการนําเสนอของส่ือตาง ๆ เพ่ือใหทุกหนวยงานภายใน 
กรมประชาสัมพันธมีแนวทางในการปฏิบัติ เก่ียวกับการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน และสามารถนําขอมูล
สําคัญไปใชในการกําหนดนโยบาย วางแผน พัฒนาการดําเนินงานดานประชาสัมพันธและสื่อสารมวลชน 
ขององคกรใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และตอบสนองความตองการของประชาชนได รวมท้ังมีสวนรวม 
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกรมประชาสัมพันธใหสัมฤทธิ์ผลตอไป 

ท้ังนี้  สวนวิจัยและพัฒนา สํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ หวังเปนอยางยิ่งวา  
คูมือการปฏิบัติงานนี้ จะชวยสนับสนุนและสงเสริมใหหนวยงานภายในกรมประชาสัมพันธ มีการสํารวจและ 
รับฟงขอเท็จจริงและความคิดเห็นประชาชนทุกภาคสวนอยางสมํ่าเสมอ รวมถึงการประมวลและวิเคราะหผล 
จากการรับฟงขอเท็จจริงและความคิดเห็นจากประชาชนเพ่ือประโยชนในการวางแผนและการกําหนดนโยบาย 
ท้ังในภาพรวมและในประเด็นเฉพาะ โดยนําคูมือการปฏิบัติงานท่ีจัดทําข้ึนนี้ไปเปนแนวทางในการปฏิบัติตอไป 
 
 

สวนวิจัยและพัฒนา  
สํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ 

มีนาคม 2564 
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แกไขครั้งท่ี วัน เดือน ป รายละเอียดการแกไข 

๐๐  ใชปฏิบัติเปนครั้งแรก 
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๑.  วัตถุประสงค 

(1) เพ่ือรับทราบความคิดเห็น ความตองการ และพฤติกรรมการบริโภคขอมูลขาวสารของประชาชน  
(2) เพ่ือสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับความพึงพอใจ ความตองการ ความคาดหวัง          

ในผลิตภัณฑการบริการทางดานสื่อของกรมประชาสัมพันธ 
(3) เพ่ือนําผลการสํารวจมาใชประโยชนในการวางแผนการสื่อสารและประชาสัมพันธในระดับชาติและ

ระดับพ้ืนท่ี ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและความตองการของประชาชน 
 
2. เปาประสงค 
 (1) กรมประชาสัมพันธไดรับทราบความคิดเห็น ความตองการ ตลอดจนไดรูถึงพฤติกรรมการรับรู
ขอมูลขาวสารและสาระบันเทิงของประชาชนในทุกกลุมเปาหมายเพ่ือประกอบการวางแผนการกําหนดนโยบาย
และการตอบสนองความตองการของประชาชนทุกกลุม 
 (2) กรมประชาสัมพันธแสดงบทบาทนําในการกําหนดประเด็นและทิศทางการสื่อสารประชาสัมพันธ 
ในเรื่องท่ีมีความสําคัญบนพ้ืนฐานของขอมูลขอเท็จจริงโดยสอดคลองกับสถานการณ 
 
3. กลยุทธ 
 (1) สํารวจติดตามและรับฟงความตองการของประชาชนทุกภาคสวนตลอดจนกลุมเปาหมายทุกกลุม
อยางสมํ่าเสมอเพ่ือนํามาประมวลและวิเคราะหผล 
 (2) ระบุประเด็นสําคัญเพ่ือกําหนดนโยบายภาครัฐและใหเครือขายสื่อนําไปเสนอและขยายผล 
 
4. กิจกรรมหลักตามแผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2563 - 2580) 
 (1) สํารวจและรับฟงขอเท็จจริงและความคิดเห็นประชาชนทุกภาคสวนอยางสมํ่าเสมอ 
 (2) เปดโอกาสใหมีการสื่อสารสองทางในกิจกรรมและรายการท่ีจัดโดยกรมประชาสัมพันธ 
 (3) มีการประมวลและวิเคราะหผลจากการรับฟงขอเท็จจริงและความคิดเห็นจากประชาชนเพ่ือ
ประโยชนในการวางแผนและการกําหนดนโยบายท้ังในภาพรวมและในประเด็นเฉพาะตาง ๆ  
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5.  ขอบเขต 

 คูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้ใชเปนแนวทางการดําเนินการเก่ียวกับข้ันตอนการสํารวจพฤติกรรมของ 
โมเดลการขับเคลื่อนการทํางานยุทธศาสตรท่ี 1 การรับฟงเสียงประชาชนทุกภาคสวนและชี้นําประเด็น ไดแก 

(1) การสํารวจพฤติกรรมประเด็นความสนใจของประชาชน 
(2) สํารวจความพึงพอใจ ความคาดหวัง ความตองการ จากบริการของสื่อกรมประชาสัมพันธ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

6.  คําจํากัดความ  

๖.๑ ยุทธศาสตรท่ี 1 การรับฟงเสียงประชาชนทุกภาคสวน เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณากําหนด

นโยบายภาครัฐ เปนยุทธศาสตรกรมประชาสัมพันธท่ีเนนการสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ดวยการรับฟง

ขอเท็จจริง เสียงสะทอน เหตุผลความจําเปน ความคิดเห็น ความรูสึก และขอเสนอแนะของประชาชนทุกกลุม 

จากนั้นนํามาศึกษาวิเคราะหตามหลักการ วิธีการท่ีถูกตองเปนมาตรฐานสากล แลวสรุปผลการวิเคราะห  

เพ่ือนําเสนอประกอบการพิจารณา กําหนดนโยบายท้ังในภาพรวม และในประเด็นยอยเรื่องตาง ๆ ของภาครัฐ 

สําหรับประกอบการตัดสินใจในแนวนโยบายตาง ๆ ท้ังนี้ หากมีกระบวนการรับฟง แตกระบวนการเก็บและ

วิเคราะหขอมูล ตลอดจนการจัดทําขอเสนอแนะขาดความเปนกลาง จะทําใหภาครัฐไดรับขอมูลและ

ขอเสนอแนะท่ีไมสะทอนขอเท็จจริง อาจนําไปสูความผิดพลาดในการกําหนดนโยบายภาครัฐในท่ีสุด 

 กรมประชาสัมพันธเปนหนวยงานท่ีมีบทบาทหลักในการสื่อสารและประชาสัมพันธของภาครัฐ  

จึงสมควรอยางยิ่งท่ีจะรับบทบาทการเปนสื่อกลางระหวางภาครัฐและประชาชน โดยจัดใหมีกระบวนการรับฟงเสียง

ประชาชนอยางสมํ่าเสมอดวยวิธีการตาง ๆ อาทิ การสํารวจ การสัมภาษณ เวทีสัมมนาผานสื่อของกรมประชาสัมพันธ 

การสอบถามผานระบบออนไลน ฯลฯ เพ่ือ “ตรวจสอบอุณหภูมิของสังคม” ในภาพรวม และรับรูรายละเอียด 

ในประเด็นสําคัญเพ่ือประกอบการตัดสินใจ กอนกําหนดนโยบายตาง ๆ อีกท้ัง กรมประชาสัมพันธ สามารถนําผล

จากกระบวนการรับฟงในแตละชวงเวลา ไปกําหนดและชี้นําประเด็นสําคัญ (Agenda Setting) เพ่ือประโยชนสุข

ของประชาชน สังคม และประเทศชาติตอไป 
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๖.๒ การรับฟงความคิดเห็น หมายถึง กระบวนการในการแสวงหาหรือรวบรวมขอมูล ขอคิดเห็น และ

ขอเสนอแนะตาง ๆ จากผูรับบริการหรือไมไดรับบริการ เพ่ือนําขอมูล ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะมาใชประกอบ 

การพิจารณาหรือตัดสินใจกําหนดนโยบาย ขอมูลขาวสารการประชาสัมพันธ การบริการของสื่อกรมประชาสัมพันธ 

๖.๓ ความพึงพอใจ หมายถึง สภาวะทางอารมณของผูรับบริการ เม่ือไดรับการตอบสนองความตองการ

ตามความคาดหวัง ซ่ึงแสดงออกมาเปนความชอบหรือความไมชอบ ตอสินคาและบริการของกรมประชาสัมพันธ 

๖.๔ ความตองการ หมายถึง สิ่งท่ีผูรับบริการตองการเปนพ้ืนฐานจากกรมประชาสัมพันธ เชน ขอมูลขาวสาร

จากสื่อโทรทัศน สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อออนไลน สื่อสิ่งพิมพ และสื่อกิจกรรมของกรมประชาสัมพันธ 

๖.๕ ความคาดหวัง หมายถึง สิ่งท่ีกรมประชาสัมพันธทําใหผูรับบริการหรือไมไดรับบริการตัดสินใจวาจะรับฟง

ขอมูลขาวสารผานชองทางการสื่อสาร ท้ังสื่อโทรทัศน สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อออนไลน สื่อสิ่งพิมพ และสื่อกิจกรรม

ของกรมประชาสัมพันธ ซ่ึงไมใชสิ่งท่ีผูรับบริการหรือไมไดรับบริการตองการเปนพ้ืนฐานหรือไม อยู ท่ีวา 

กรมประชาสัมพันธสามารถตอบสนองความคาดหวังนั้นไดอยางไร เชน กรมประชาสัมพันธเปนหนวยงานท่ีเสนอ

ขอมูลขาวสารรวดเร็วทันตอสถานการณ หรือเปนหนวยงานท่ีมีความทันสมัย เปนผูนําในการสงเสริมสราง 

ความเขาใจแกหนวยงานภาครัฐตาง ๆ เปนตน 

๖.๖ Pulse Survey หมายถึง แบบสํารวจขนาดสั้นท่ีนิยมทําในกรณีท่ีตองถามคําถามเดิม ๆ ในความถ่ี 

ท่ีมากข้ึน (รายวัน/รายสัปดาห) โดย สนผ. ไดจัดทํากิจกรรมสํารวจพฤติกรรมประเด็นความสนใจของประชาชน

ผาน Pulse Survey เพ่ือสํารวจประเด็นความสนใจขอมูลขาวสารของประชาชน และพฤติกรรมการเปดรับขอมูลขาวสาร 

๖.๗ สินคาและบริการ หมายถึง ผลิตภัณฑหรืองานบริการท่ีองคการนําเสนอตอสาธารณชน ในท่ีนี้

ผลิตภัณฑหรืองานบริการของกรมประชาสัมพันธ คือ ขอมูลขาวสารจากสื่อโทรทัศน สื่อวิทยุกระจายเสียง  

สื่อออนไลน สื่อสิ่งพิมพ และสื่อกิจกรรมของกรมประชาสัมพันธ  

๖.๘ ผูรับบริการ หมายถึง ประชาชนในประเทศไทยท้ัง 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร 

๖.๙ ส่ือกรมประชาสัมพันธ หมายถึง สื่อโทรทัศน สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อออนไลน สื่อสิ่งพิมพ และ 

สื่อกิจกรรมของกรมประชาสัมพันธ  

7.  หนวยงานรับผิดชอบ   

 หนวยวางแผน: สวนวิจัยและพัฒนา สํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ 

 หนวยปฏิบัติ: ส.ปชส. 76 จังหวัด/สปข. 1 – 8/ สวท. สทท. สนข. สนผ.  



 
7 กระบวนงานสํารวจความคดิเห็นของประชาชนและการนําเสนอของสื่อตาง ๆ 

8.  ผังกระบวนการทํางาน  

8.1 ผังกระบวนงาน: กิจกรรมการสํารวจพฤติกรรมประเด็นความสนใจของประชาชน มีดังนี้ 
  ตัวชี้วัดท่ีสําคัญของกระบวนงาน:  ผลการสํารวจพฤติกรรมประเด็นความสนใจของประชาชน (Pulse Survey) 

ลําดับท่ี ข้ันตอน/การปฏิบัติงาน ระยะเวลา (วัน) 
ผูรับผิดชอบ/
หนวยงาน 

1. 

 
 

 

 

 

15 วัน 

 

คณะทํางานฯ 

(ฝายเลขา) 

 

2. 

 

 
 

 

 

 

3. 

 

 

 
 

 

 

 

 

4. 

 
 
 

 

 

5. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 
 

 

 

 

3 วัน คณะทํางานฯ 

(ฝายเลขา) 

 

7.  

 

 

5 วัน คณะทํางานฯ 

(ฝายเลขา) 

 

ส่ือสารแนวทางการดําเนินกิจกรรมฯ  
ไปยัง ส.ปชส. 76 จังหวัด 

Yes 

เสนอ (ราง) แบบสอบถาม 
การสํารวจพฤติกรรมประเด็นความ
สนใจของประชาชน ใหท่ีประชุม

คณะทํางานฯ พิจารณา 
 

No 

ศึกษา วิเคราะหประเด็นท่ีตองการ
สํารวจ ขอมูลท่ัวไป และทฤษฎี 

ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือเปนขอมูลเบ้ืองตน  

กําหนดวัตถุประสงค ขอบเขตการดําเนินงาน 
และกลุมเปาหมายท่ีตองการสํารวจใหชัดเจน

เหมาะสม 

ออกแบบ สํารวจ กําหนดเน้ือหา ประเภทของ
คําถาม และรูปแบบวิธีการสํารวจท่ีเหมาะสม  

รวมถึงกําหนดระยะเวลา และสถานท่ี 
ในการทอดแบบสํารวจ 

ตรวจสอบขอคําถามใหครอบคลุม 
ตามวัตถุประสงค 

ฝายเลขาคณะทํางานฯ รับมติ และขอเสนอแนะ
จากท่ีประชุมมาดําเนินการปรับปรุง

แบบสอบถาม 



 
8 กระบวนงานสํารวจความคดิเห็นของประชาชนและการนําเสนอของสื่อตาง ๆ 

ลําดับท่ี ข้ันตอน/การปฏิบัติงาน ระยะเวลา (วัน) 
ผูรับผิดชอบ/
หนวยงาน 

8. 
 

 15 วัน 

 

ส.ปชส. 

(กลุมเปาหมาย) 
 

คณะทํางานฯ 

(ฝายเลขา) 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 30 วัน 

 

 

 

 

 

คณะทํางานฯ 

(ฝายเลขาฯ 
ประมวลผล) 

 

10.  

 

 

 

 

 

 

คณะทํางานฯ 

(ฝายเลขาฯ 
ประมวลผล) 

 

11. 

 

 
 

 

 

 
 

คณะทํางานฯ 

(ฝายเลขาฯ 
ประมวลผล) 

 

12. 

 

 

 

 

 

คณะทํางานฯ 

(ฝายเลขาฯ 
สรุปผล) 

 
 

13.  

 

 

 

5 วัน หนวยสื่อ 
ท่ีเก่ียวของ  

ท้ังสวนกลาง 
และสวนภูมิภาค 
(นําไปขยายผล) 

ส.ปชส. 76 จังหวัด กระจายแบบสอบถาม 
ไปยังกลุมเปาหมาย และสงขอมูลการสํารวจ 

ใหฝายเลขาคณะทํางานฯ  

ฝายเลขาคณะทํางานฯ ดําเนินการจัดทําขอมูลให
เหมาะสม จัดเตรียมการทําความสะอาดขอมูล (Data 

Cleansing) และประมวลผลขอมูล โดยสามารถแบงชุด
ขอมูลคําถามได 2 ประเภท 

 

 
หมายเหตุ: การทําความสะอาดขอมูล (Data Cleansing) 
คือ กระบวนการตรวจสอบ การแกไข หรือการลบ เพ่ือให

รายการขอมูลท่ีไมถูกตองออกไปจากชุดขอมูล  

จัดทําเปนแผนภาพขอมูล (Data Visualization)  
ผานโปรแกรมตาง ๆ เชน Google data studio/SPSS/ 

Power BI/Tableau 
 

ศึกษา วิเคราะห ผลการสํารวจท่ีเกี่ยวของ 
 เพ่ือเปรียบเทียบกับขอมูลท่ีประมวลผลและวิเคราะหได 

เพ่ือจัดทําเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  

คําถามปลายเปด 
 

คําถามปลายปด 
 

ประมวลผลขอมูลดวยการ Coding ผาน 
Google Sheets / Microsoft Excel  

เพื่อจัดขอมูลใหเปนหมวดหมู สําหรับใชใน
การวิเคราะหผล โดยแบง Category ของ

ประเด็นแลวระบุหวัขอยอย  
 

สงผลสํารวจฯ ใหหนวยส่ือท้ังสวนกลาง และสวนภูมิภาค 
นําไปบริหารประเด็น และสงใหหนวยงานภายนอก 

นําไปขยายผล 



 
9 กระบวนงานสํารวจความคดิเห็นของประชาชนและการนําเสนอของสื่อตาง ๆ 

ลําดับท่ี ข้ันตอน/การปฏิบัติงาน ระยะเวลา (วัน) 
ผูรับผิดชอบ/
หนวยงาน 

14. 

 

 1 วัน คณะทํางานฯ 

(ฝายเลขาฯ)  
 
 

 
หมายเหตุ 
 
   จุดเริ่มตนและสิ้นสุดกระบวนการ 

   กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

   การตัดสินใจ 
 
ทิศทางการเคลื่อนไหวของงาน 

 
 

 

 

 

นําเสนอผลการสํารวจฯ ตอท่ีประชุม
คณะทํางานยุทธศาสตรท่ี 1 ฯ 



 
10 กระบวนงานสํารวจความคดิเห็นของประชาชนและการนําเสนอของสื่อตาง ๆ 

8.2 ผังกระบวนงาน : กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจ ความคาดหวัง ความตองการจากบริการของ 

สื่อกรมประชาสัมพันธ มีดังนี้ 

ตัวชี้วัดท่ีสําคัญของกระบวนงาน : ผลการสํารวจความพึงพอใจ ความคาดหวัง ความตองการจาก 

สื่อของกรมประชาสัมพันธ ท้ังสวนกลางและภูมิภาค 

ลําดับท่ี ข้ันตอน/การปฏิบัติงาน ระยะเวลา (วัน) 
ผูรับผิดชอบ/
หนวยงาน 

1. 

 

 

 
 
 

 

 

 

15 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะทํางานฯ 

(ฝายเลขา) 

 

2. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 
 
 
 

 

 

 

 

4. 

 
 
 

 

 

5. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

3 วัน คณะทํางานฯ 

(ฝายเลขา) 

7. 

 
 

 

 
 

5 วัน คณะทํางานฯ 

(ฝายเลขา) 

ฝายเลขาคณะทํางานฯ รับมติ และขอเสนอแนะจาก
ท่ีประชุมฯ มาดําเนินการปรับปรุงแบบสอบถาม 

 

ศึกษา วิเคราะหประเด็นท่ีตองการ
สํารวจ ขอมูลท่ัวไป และทฤษฎี 

ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือเปนขอมูลเบ้ืองตน  

กําหนดวัตถุประสงค ขอบเขตการดําเนินงาน 
และกลุมเปาหมายท่ีตองการสํารวจใหชัดเจน

เหมาะสม 

ออกแบบ สํารวจ กําหนดเน้ือหา ประเภทของ
คําถาม และรูปแบบวิธีการสํารวจท่ีเหมาะสม  

รวมถึงกําหนดระยะเวลา และสถานท่ี 
ในการทอดแบบสํารวจ 

ตรวจสอบขอคําถามใหครอบคลุม 
ตามวัตถุประสงค 

เสนอ (ราง) แบบสอบถามการสํารวจ
ความพึงพอใจ ความคาดหวัง  

ความตองการจากส่ือของ 
กรมประชาสัมพันธ ใหที่ประชมุ 

คณะทํางานฯ พิจารณา 

 

No 

ส่ือสารแนวทางการดําเนินกิจกรรมฯ ไปยังหนวยงาน 

ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือดําเนินการกระจายแบบสอบถาม 

 

Yes 



 
11 กระบวนงานสํารวจความคดิเห็นของประชาชนและการนําเสนอของสื่อตาง ๆ 

ลําดับท่ี ข้ันตอน/การปฏิบัติงาน ระยะเวลา (วัน) 
ผูรับผิดชอบ/
หนวยงาน 

8. 

 

 
 

 15 วัน 

 

สปข. 

(กลุมเปาหมาย) 
 

คณะทํางานฯ 

(ฝายเลขาฯ) 

9. 

 

 

 

 30 วัน 

 

 

ฝายเลขาคณะทํางานฯ
(สรุปผล) 

 
หนวยสื่อ 

ท่ีเก่ียวของ 
ท้ังสวนกลางและ 

สวนภูมภิาค 
10. 

 

 

 1 วัน คณะทํางานฯ 

 
หมายเหตุ 
 
   จุดเริ่มตนและสิ้นสุดกระบวนการ 

   กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

   การตัดสินใจ 
 
ทิศทางการเคลื่อนไหวของงาน  

 

 

 

 

กระจายแบบสอบถามไปยังกลุมเปาหมาย และสงขอมูล
ใหฝายเลขาคณะทํางานฯ ดําเนินการประมวลผล 

 

นําเสนอผลการสํารวจฯ ตอท่ีประชุม
คณะทํางานยุทธศาสตรท่ี 1 ฯ 

ฝายเลขาคณะทํางานฯ ดําเนินการประมวลผล สรุปผล
การสํารวจฯ และสงใหหนวยส่ือท้ังสวนกลางและ 

สวนภูมิภาคของ กปส. มีขอมูลสําคัญนําไปใชพัฒนางาน
ดานการประชาสัมพันธ 



 
12 กระบวนงานสํารวจความคดิเห็นของประชาชนและการนําเสนอของสื่อตาง ๆ 

9. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน  

    9.1 กิจกรรมการสํารวจพฤติกรรมประเด็นความสนใจของประชาชน (Pulse Survey) 

ลําดับ 

ข้ันตอน 
รายละเอียด 

ระยะเวลา/ 

มาตรฐานงาน 
เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

1. 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการจัดทําแบบสํารวจ มีดังนี้  

ศึกษา วิเคราะห ประเด็นท่ีตองการสํารวจ 

ขอมูลท่ัวไป และทฤษฎีท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปน

ขอมูลเบื้องตน โดยแบงเปน 2 ประเด็น คือ 

 

       - พฤติกรรม ความคาดหวังของประชาชน

โดยภาพรวม 

        - ประเด็นขาวสารท่ีประชาชนสนใจ

รับชมในชวงเวลาตาง ๆ  

 

15 วัน เพ่ือออกแบบวิธีการสํารวจ

พฤติกรรมประเด็นความ

สนใจของประชาชน และ

จัดทําแบบสอบถามฯ 

คณะทํางานฯ 

(ฝายเลขาฯ) 

2. 

 

 

 

กําหนดวัตถุประสงค ขอบเขตการดําเนินงาน 

และกลุมเปาหมายท่ีตองการสํารวจใหชัดเจน

เหมาะสม โดยจําแนกตามเพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ จังหวัด และรายได 

3. 

 

 

 

 

 

ออกแบบสํารวจ กําหนดเนื้อหา ประเภทของ

คําถาม (ปลายเปด - ปลายปด) และรูปแบบ

วิ ธี ก ารสํ า รวจ ท่ี เห ม าะสม  เช น  ก าร ทํ า

แบบสอบถามในรูปแบบกระดาษ และรูปแบบ

ออนไลน รวมถึงกําหนดระยะเวลา และสถานท่ี

ในการทอดแบบสํารวจ  

4. 

 

ตรวจสอบ ข อ คํ าถาม ให ค รอบ คลุ ม ตาม

วัตถุประสงค  

5. ท ดลองทํ าแบ บ สอบ ถาม  เพ่ื อป รั บ ป รุ ง

แบ บสอบถามก อนการนํ าไป ใช งานจริ ง  

พรอมท้ังเสนอ (ราง) แบบสอบถามการสํารวจ

พฤติกรรมประเด็นความสนใจของประชาชน ใหท่ี

ประชุมคณะทํางานยุทธศาสตรท่ี 1 การรับฟง

ความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคสวนและชี้นํา

ประเด็น พิจารณา 

6. 

 

ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ  รับมติ  และ

ขอเสนอแนะจากท่ีประชุมมาดํ าเนินการ

ปรับปรุงแบบสอบถาม 

3 วัน เพ่ือปรับปรุงแบบสอบถาม

ตามมติท่ีประชุม 

คณะทํางานฯ 

(ฝายเลขาฯ) 



 
13 กระบวนงานสํารวจความคดิเห็นของประชาชนและการนําเสนอของสื่อตาง ๆ 

ลําดับ 

ข้ันตอน 
รายละเอียด 

ระยะเวลา/ 

มาตรฐานงาน 
เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

7. 

 

สื่อสารแนวทางการดําเนินกิจกรรมฯ ไปยัง

หนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือดําเนินการกระจาย

แบบสอบถาม   

- จัดประชุมผานระบบ Video conference  

- จัดทําบันทึกขอความอนุ เคราะหดําเนิน

กิจกรรมฯ 

5 วัน เพ่ือสื่อสารทําความเขาใจ

กับหนวยปฏิบัติใหดําเนิน

กิจกรรมตามหวงเวลาท่ี

กําหนด 

คณะทํางานฯ 

(ฝายเลขาฯ) 

8. 

 

กระจายแบบสอบถามไปยังกลุมเปาหมาย และ

สงขอมูลใหฝายเลขาคณะทํางานฯ ดําเนินการ

ประมวลผล 

- ฝ าย เลขาคณ ะทํ างานฯ  มี ก ารติ ดต าม 

ประสานงาน รวมกันกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือตรวจสอบวาผูตอบแบบสอบถาม กรอกขอมูล

ครบถวน สมบูรณ และมีปญหาอุปสรรคหรือไม 

- บัน ทึกขอมูลลงในไฟล  Google Sheets/ 

Microsoft Excel ในกรณีท่ียังไมมีระบบกลาง 

15 วัน เพ่ือใหไดขอมูลการสํารวจ

พฤติกรรมประเด็นความ

สนใจของประชาชน  

ส.ปชส.  

(กลุมเปาหมาย) 

 

คณะทํางานฯ 

(ฝายเลขาฯ) 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝายเลขาคณะทํางานฯ ดําเนินงานวิเคราะห 

ประมวลผล และจัดทําสรุปผลการสํารวจ

พฤติกรรมประเด็นความสนใจของประชาชน 

โดยประมวลผลได 2 ประเด็น ดังนี้ 

   9.1 พฤติกรรมการรับชมสื่อของประชาชน 
สําหรับเปนขอมูลสําคัญไปใชในการกําหนด 
บริหารจัดการ พัฒนาการดําเนินงานดานการ
ประชาสัมพันธและสื่อสารมวลชนใหตรงกับ
กลุมเปาหมาย ตอบสนองความตองการของ
ประชาชน 
   9.2 ประเด็นขาวสารท่ีประชาชนสนใจรับชม
ในช วง เวลาต าง ๆ  สํ าห รับ เป นข อ มูล ให
หนวยงานท่ีเก่ียวของนําประเด็นไปขยายผล 
เพ่ือใหประเด็นขาวสารท่ีกรมประชาสัมพันธ
จัดทํา ตรงความตองการ และความจําเปนตอ
การรับรูขาวสารสําหรับประชาชน 

30 วัน เพ่ือจัดทําสรุปผลสํารวจ

พฤติกรรมการรับชมสื่อฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะทํางานฯ 

(ฝายเลขาฯ
สรุปผล) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
14 กระบวนงานสํารวจความคดิเห็นของประชาชนและการนําเสนอของสื่อตาง ๆ 

ลําดับ 

ข้ันตอน 
รายละเอียด 

ระยะเวลา/ 

มาตรฐานงาน 
เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

10. ในกรณีท่ีชุดขอมูลคําถามเปนคําถามปลายเปด 

จะประมวลผลขอมูลดวยการ Coding ผาน 

Google Sheets / Microsoft Excel เพ่ือจัด

ขอ มูล ให เป นหมวดห มู  สํ าหรับ ใช ในการ

วิเคราะหผล โดยแบง Category ของประเด็น

แลวระบุหั วขอยอย เชน นโยบายเยียวยา    

(เราชนะ/คนละครึ่ง/ม.33) และดําเนินการ

จัดทําเปนแผนภาพขอมูลตอไป 

 เพ่ื อ จั ด ทํ าป ระม วลผ ล

ประเด็นการสํารวจฯ  

 

คณะทํางานฯ 

(ฝายเลขาฯ
ประมวลผล) 

 

11. ในกรณีท่ีชุดขอมูลคําถามเปนคําถามปลายปด 
สามารถประมวลผลไดทันที และจัดทําเปน
แผนภาพขอมูล  (Data Visualization) ผาน
โปรแกรมตาง ๆ เชน Google data studio 
/SPSS/Power BI/Tableau 

เพ่ื อ จั ด ทํ าป ระม วล ผ ล

ประเด็นการสํารวจฯ  

 

คณะทํางานฯ 

(ฝายเลขาฯ 
ประมวลผล) 

 

12. 

 

ศึกษา วิเคราะห ผลการสํารวจท่ีเก่ียวของจาก
ห น วย งานภ าครั ฐและภ าค เอกช น  เช น 
Nielsen, Mckinsey, Bain & Company, 
โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) ฯลฯ 
เพ่ือเปรียบเทียบกับขอมูลท่ีประมวลผลและ
วิ เคราะห ได  เพ่ื อจัด ทํ าเป นขอเสนอแนะ 
เชิงนโยบาย 

เพ่ื อจัด ทํ าขอ เสนอแนะ 

เชิงนโยบายใหหนวยสื่อ 

ท่ี เก่ียวของท้ังสวนกลาง

และสวนภู มิภาค นํ าไป

บริหารประเด็น และส ง

ข อ มู ล ใ ห ห น ว ย ง า น

ภายนอกนําไปขยายผล 

คณะทํางานฯ 

(ฝายเลขาฯ
สรุปผล) 

 
 

13. สงผลสํารวจฯ ใหหนวยสื่อท้ังสวนกลาง และ
สวนภูมิภาค นําไปบริหารประเด็น และสงให
หนวยงานภายนอกนําไปขยายผล 

5 วัน เพ่ือใหหนวยสื่อท่ีเก่ียวของ

ท้ั งส ว น ก ล างแ ล ะส ว น

ภูมิภาค นําขอมูลไปบริหาร

ประเด็น และขยายผล 

หนวยสื่อ 
ท่ีเก่ียวของ  

ท้ังสวนกลาง 
และสวนภูมิภาค 
(นําไปขยายผล) 

14. 

 

นําเสนอผลการสํารวจพฤติกรรมประเด็นความ

สนใจของประชาชน (Pulse Survey) รวมถึง

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ปญหาอุปสรรค และ

ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน ตอท่ีประชุม

คณะทํางานยุทธศาสตรท่ี 1 การรับฟงความ

คิดเห็นของประชาชนทุกภาคสวนและชี้นํา

ประเด็น เพ่ือนําไปปรับปรุงการดําเนินงานใน

ปงบประมาณตอไป 

1 วัน เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ

รับทราบผลการสํ ารวจฯ 

และขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

พรอมท้ังนําขอเสนอแนะ

ไปปรับปรุงการดําเนินงาน

ในปงบประมาณตอไป  

คณะทํางานฯ 

(ฝายเลขาฯ) 

 

 



 
15 กระบวนงานสํารวจความคดิเห็นของประชาชนและการนําเสนอของสื่อตาง ๆ 

9.2 กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจ ความคาดหวัง ความตองการจากบริการของสื่อกรมประชาสัมพันธ 

ลําดับ 

ข้ันตอน 
รายละเอียด 

ระยะเวลา/ 

มาตรฐานงาน 
เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

1. 

 

กระบวนการจัดทําแบบสํารวจ มีดังนี้ 

ศึกษา วิเคราะห ประเด็นท่ีตองการสํารวจ 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับความพึงพอใจ ความคาดหวัง

และความตองการ 

15 วัน เพ่ือออกแบบวิธีการสํารวจ
ความพึงพอใจ ความคาดหวัง  
ความตองการจากบริการ
ของสื่อกรมประชาสัมพันธ 
และจัดทําแบบสอบถามฯ  

คณะทํางานฯ 

(ฝายเลขาฯ) 

2. 

 

 

 

กําหนดวัตถุประสงค ขอบเขตการดําเนินงาน 

และกลุมเปาหมายท่ีตองการสํารวจใหชัดเจน

เหมาะสม โดยจําแนกตามเพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ จังหวัด และรายได 

3. 

 

 

 

 

ออกแบบ สํารวจ กําหนดเนื้อหา ประเภทของ

คําถาม และรูปแบบวิธีการสํารวจท่ีเหมาะสม 

เชน การทําแบบสอบถามในรูปแบบกระดาษ 

และรูปแบบออนไลน รวมถึงกําหนดระยะเวลา 

และสถานท่ีในการทอดแบบสํารวจ  

4. 

 

ตรวจสอบ ข อ คํ าถาม ให ค รอบ คลุ ม ต าม

วัตถุประสงค  

5. ทดลองทํ าแบ บ สอบ ถาม  เพ่ื อป รั บ ป รุ ง

แบบสอบถามกอนการนําไปใชงานจริง พรอมท้ัง

เสนอ (ราง) แบบสอบถามความพึงพอใจ  

ความคาดหวัง ความตองการจากบริการของ 

สื่อกรมประชาสัมพันธ ใหท่ีประชุมคณะทํางาน

ยุทธศาสตรท่ี 1 การรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชน ทุกภาคส วนและชี้ นํ าประเด็น 

พิจารณา 

6. 

 

ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ รับมติ และ

ขอเสนอแนะจากท่ีประชุมมาดําเนินการ

ปรับปรุงแบบสอบถาม 

3 วัน เพ่ือปรับปรุงแบบสอบถามฯ 
ตามมติท่ีประชุม  

คณะทํางานฯ 

(ฝายเลขาฯ) 

7. 

 

สื่อสารแนวทางการดําเนินกิจกรรมฯ ไปยัง

หนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือดําเนินการกระจาย

แบบสอบถาม   

 

- จัดประชุมผานระบบ Video conference  

- จัดทําบันทึกขอความอนุเคราะหใหดําเนิน

กิจกรรมฯ 

 

5 วัน เพ่ือสื่อสารทําความเขาใจ
กับหนวยปฏิบัติ ใหดําเนิน
กิจกรรมตามหวงเวลาท่ี
กําหนด 

คณะทํางานฯ 

(ฝายเลขาฯ) 



 
16 กระบวนงานสํารวจความคดิเห็นของประชาชนและการนําเสนอของสื่อตาง ๆ 

ลําดับ 

ข้ันตอน 
รายละเอียด 

ระยะเวลา/ 

มาตรฐานงาน 
เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

8. 

 

กระจายแบบสอบถามไปยังกลุมเปาหมาย และ

ส งขอ มูลให ฝ าย เลขานุการคณะทํางานฯ 

ดําเนินการประมวลผล 

8.1 ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ มีการติดตาม

ประสานงานรวมกับ สปข. เพ่ือตรวจสอบวาผูตอบ

แบบสอบถาม กรอกขอมูลครบถวน สมบูรณ  

8.2 บันทึกขอมูลลงในไฟล Google Sheets / 

Microsoft Excel ในกรณีท่ียังไมมีระบบกลาง 

15 วัน เพ่ือใหไดขอมูลการสํารวจ
ความพึงพอใจ ความคาดหวัง 
ความตองการจากบริการ
ของสื่อกรมประชาสัมพันธ 

สปข. 

(กลุมเปาหมาย) 

และคณะทํางานฯ 

(ฝายเลขาฯ) 

9. 

 

ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ดําเนินการวิเคราะห 

ประมวลผล จัดทําสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจ 

ความคาดหวัง ความตองการจากผูใชบริการของ

สื่ อกรมประชาสัมพันธ  เพ่ื อให หน วยสื่ อท้ั ง

สวนกลางและสวนภมิูภาคของกรมประชาสัมพันธ 

มีขอมูลสําคัญไปใชในการกําหนดนโยบาย วางแผน 

พัฒนาการดําเนินงานดานประชาสัมพันธและ

สื่ อสารมวลชนขององคกรให สอดคลองกับ

สถานการณ ป จจุบั น และตอบสนองความ

ตองการของประชาชนได 

โดยแบงการประมวลผลได 3 ประเด็น คือ 

(1 ) ความพึงพอใจของผู รับบริการท่ี มีตอ

คุณภาพเนื้อหาและการบริการขอมูลขาวสาร

ของสื่อกรมประชาสัมพันธ 

(2) ความตองการของผูรับบริการท่ีมีตอเนื้อหา

และคุณภาพของรายการ รวมถึงประสิทธิผล

ขาวสารของสื่อกรมประชาสัมพันธ 

(3 ) ความคาดหวังของผู รับบริการท่ี มีตอ 

กรมประชาสัมพันธ ซ่ึงถูกกําหนดเปนคําถาม

ปลายปด จึงสามารถประมวลผลไดทันที และ

จัดทําเปนแผนภาพขอมูล (Data Visualization) 

ผ าน โป รแกรมต าง  ๆ  เช น  Google data 

studio/SPSS/Power BI/ Tableau  

30 วัน เพ่ื อจั ดทํ าผลการสํ ารวจ 
ความพึงพอใจ ความคาดหวัง 
ความตองการจากบริการของ
สื่ อ กรมประชาสั ม พั น ธ  
ให หน วยสื่ อ ท่ี เก่ียวขอ ง 
ท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค 
มี ข อ มู ล สํ า คั ญ ไ ป ใ ช 
ในการกําหนดนโยบาย 
วางแผน พัฒนาการดําเนินงาน
ดานประชาสัมพันธและ
สื่อสารมวลชนขององคกร
ใหสอดคลองกับสถานการณ
ป จจุบั น และตอบสนอง
ความตองการของประชาชนได 

คณะทํางานฯ 
(ฝายเลขาฯ) 
(สรุปผล) 

 
หนวยสื่อ 

ท่ีเก่ียวของ  
ท้ังสวนกลาง 

และสวนภูมิภาค 
(นําไปขยายผล) 

10. 

 

นําเสนอผลการสํารวจความพึงพอใจ ความคาดหวัง 

ความตองการจากบริการของสื่อกรมประชาสัมพันธ 

ตอท่ีประชุมคณะทํางานยุทธศาสตรท่ี 1 การรับฟง 

ความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคสวนและชี้นํา

1 วัน เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ
รับทราบผลการสํ ารวจฯ 
จ าก ค ว าม คิ ด เห็ น ข อ ง
ประชาชนพรอมท้ังนําขอมูล

คณะทํางานฯ 
(ฝายเลขาฯ) 



 
17 กระบวนงานสํารวจความคดิเห็นของประชาชนและการนําเสนอของสื่อตาง ๆ 

ลําดับ 

ข้ันตอน 
รายละเอียด 

ระยะเวลา/ 

มาตรฐานงาน 
เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

ประเด็น เพ่ือนําไปปรับปรุงพัฒนางานดานการ

ประชาสัมพันธของ กปส. ใหมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึน 

มาพัฒนางานประชาสัมพันธ
และองคกรใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

 

10. กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

10.1 แผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ พ.ศ. 2563 - 2580 
10.2 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 
10.3 พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

11. การจัดเก็บและเขาถึงเอกสาร 

11.๑ การจัดเก็บ 

ลําดับ ช่ือเอกสาร สถานท่ีเก็บ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 
การจัดเก็บ 

๑. คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานยุทธศาสตรท่ี 1 
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
ทุกภาคสวนและชี้นําประเด็น  
(.docx /.pdf) (ภาคผนวก ก) 

สวพ. สวพ.สนผ. 
 

 

2. 
 

แบบสํารวจพฤติกรรมการรับสื่อและ
ประเด็นความสนใจของประชาชน 
(Pulse Survey) ประจาํป 2564  
ฉบับยอ ครั้งท่ี 1 (Online/.docx /.pdf) 
(ภาคผนวก ข) 

Google Drive:  
https://qrgo.page.link/HMDSn 

/สวพ. 

สวพ.สนผ.  

3. ขอมูลดิบสํารวจพฤติกรรมการรับสื่อ
และประเด็นความสนใจของประชาชน 
(Pulse Survey) ประจําป 2564 (.CSV) 
(ภาคผนวก ข) 

Google Drive:  
https://qrgo.page.link/Wihf 

/สวพ. 
 

สวพ.สนผ.  

4. ผลการสํารวจพฤติกรรมการสํารวจ
พฤติกรรมประเด็นความสนใจของ
ประชาชน ประจําป 2564 ฉบับยอ 
ครั้งท่ี 1 (Online/.ppt /.pdf) (ภาคผนวก ค) 

Google Drive:  
https://qrgo.page.link/opDQc 

/สวพ. 

สวพ.สนผ.  

5. 
 

แบบสํารวจความพึงพอใจ ความคาดหวัง 
ความตองการจากบริการของสื่อ 
กรมประชาสัมพันธ (Online/.docx /.pdf) 
(ภาคผนวก ง) 

Google Drive: 
https://qrgo.page.link/CcrQ4 

/สวพ. 

สวพ.สนผ.  

6. ขอมูลดิบการสํารวจความพึงพอใจ  
ความคาดหวัง ความตองการจากบริการ
ของสื่อกรมประชาสัมพันธ (Online/.CSV) 
(ภาคผนวก ง) 

Google Sheets: 
https://qrgo.page.link/3ZTZa 

/สวพ. 

สวพ.สนผ.  

https://qrgo.page.link/opDQc
https://qrgo.page.link/CcrQ4


 
18 กระบวนงานสํารวจความคดิเห็นของประชาชนและการนําเสนอของสื่อตาง ๆ 

11.๒  การกําหนดสิทธิ์การเขาถึงเอกสาร  
 เอกสารลําดับท่ี ๑ - 6 ผูมีสิทธิ์เขาถึง คือ สวนวิจัยและพัฒนา สํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ 

 
12. ระบบการติดตามและประเมินผล 

สวนวิจัยและพัฒนา สํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ ไดกําหนดวิธีการ ข้ันตอนการติดตาม

และประเมินผล การดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุตัวชี้วัดท่ีสําคัญของกระบวนงานท่ีกําหนดไว ดังนี้ 

12.1 การติดตามการดําเนินงานในภาพรวม กําหนดใหใชกลไกคณะทํางานยุทธศาสตรท่ี 1 การรับฟงความคิดเห็น

ของประชาชนทุกภาคสวนและชี้นําประเด็นในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน ในขณะท่ีการประเมินผล 

การดําเนินงาน กําหนดใหฝายเลขานุการ คณะทํางานยุทธศาสตรท่ี 1 ฯ รวบรวม สรุป วิเคราะห ประเมินผล

กิจกรรม เพ่ือนําเสนอเขาท่ีประชุมท่ีไดกําหนดไวตอไป 

12.2 กิจกรรมการสํารวจพฤติกรรมประเด็นความสนใจของประชาชน มีการประสานงาน ติดตาม ตรวจสอบ

รายวัน  

12.3 กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจ ความคาดหวัง ความตองการจากบริการของสื่อกรมประชาสัมพันธ  

มีการประสานงาน ติดตาม ตรวจสอบรายเดือน  

 

กระบวนการติดตามและประเมินผลผานคณะทํางานยุทธศาสตรท่ี 1  

การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคสวนและช้ีนําประเด็น 

ลําดับ 
ข้ันตอน 

รายละเอียด 
ระยะเวลา/ 

มาตรฐานงาน 
เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

1. 
 

แตงต้ังคณะทํางานยุทธศาสตรท่ี 1 การรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคสวนและ
ชี้นําประเด็น ประกอบดวย ผูบริหาร กปส. 
หนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังสวนกลาง และสวน
ภูมิภาค 

10-15 วัน เพ่ื อ ให การขับ เคลื่ อน
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ท่ี  1  ฯ
สัมฤทธิ์ผล มีประเด็นสําคัญ
สําหรับใชในการกําหนด
นโยบาย วางแผน พัฒนา 
ก า ร ดํ า เนิ น ง าน ด า น
ประชาสัมพันธสอดคลอง
กับสถานการณปจจุบัน 
และตอบสนองความตองการ
ข อ งป ร ะ ช า ช น ผ า น
ก า ร บู ร ณ า ก า ร กั บ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

คณะทํางานฯ 

(ฝายเลขาฯ) 

2. 
 

ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ รวบรวมขอมูลท่ี
เก่ียวของ การดําเนินงานในปท่ีผานมา พรอม
ท้ังวิเคราะหปญหาและอุปสรรค 

10 วัน เพ่ือรวบรวมจัดทําขอมูล
เตรียมนําเสนอท่ีประชุม 

คณะทํางานฯ 

(ฝายเลขาฯ) 

3. 
 

จัดเตรียมการประชุมคณะทํางานยุทธศาสตรท่ี 1 
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคสวน
และชี้นําประเด็น โดยมีการจัดเตรียม ดังนี ้

- หนังสือขออนุมัติจัดประชุม และหนังสือ
เชิญประชุม 

7 วัน เพ่ือจัดเตรียมการประชุม
ให เป น ไป ด ว ย ค ว าม
เรี ยบ รอย  และบ รรลุ
วัตถุประสงค 

คณะทํางานฯ 

(ฝายเลขาฯ) 



 
19 กระบวนงานสํารวจความคดิเห็นของประชาชนและการนําเสนอของสื่อตาง ๆ 

ลําดับ 
ข้ันตอน 

รายละเอียด 
ระยะเวลา/ 

มาตรฐานงาน 
เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

- เอกสารประกอบการประชุม 
- เอกสารการเบิกจาย 

4. 
 

ประชุมคณะทํางานยุทธศาสตรท่ี 1 การรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคสวนและ
ชี้นําประเด็น 

1 วัน เ พ่ื อ ขั บ เค ลื่ อ น ก า ร
ดํ า เนิ น ง าน กิ จ ก ร รม
ภายใตยุทธศาสตรท่ี 1 ฯ 
ให บรรลุวัต ถุประสงค 
แ ล ะ สื่ อ ส า ร ชี้ แ จ ง 
ทํ า ค ว า ม เข า ใจ ก า ร
ปฏิบัติงานและติดตาม
ก า ร ดํ า เนิ น ง า น กั บ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

คณะทํางานฯ 

(ฝายเลขาฯ) 

5. 
 

ติ ดตามการดํ า เนิ น งานของหน วยงาน ท่ี
เก่ียวของ ภายใตการดําเนินกิจกรรมขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรท่ี 1ฯ 

- จัดประชุม (กลุมยอย) เพ่ือสื่อสารชี้แจงทํา
ความเขาใจกับหนวยปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 

- ทําหนังสือขอความอนุเคราะหหนวยงานท่ี
เก่ียวของเพ่ือดําเนินงานในสวนท่ีเก่ียวของ 

14 วัน เพ่ือติดตามการดําเนิน
กิจกรรมของหนวยงาน
ภายใตการดําเนินกิจกรรม
ยุทธศาสตรท่ี 1ฯ 

คณะทํางานฯ 

(ฝายเลขาฯ) 

6. 
 

ประชุมสรุปผลการดําเนินกิจกรรมภายใต
ยุทธศาสตรท่ี 1ฯ และรวบรวมขอเสนอแนะ
ปญหาและอุปสรรค เพ่ือนํามาทบทวนและ
ปรับปรุงการดําเนินงานในปงบประมาณตอไป 
 
 

1 เดือน นําผลการดําเนินกิจกรรม
ไปกําหนดนโยบาย วางแผน 
พั ฒ นาการดํ าเนิ นงาน 
ด านประชาสั มพั นธ ให
สอดคลองกับสถานการณ
ปจจุบัน และตอบสนอง
ความตองการของประชาชน 
ตลอดท้ังนําขอเสนอแนะ
ปญหาอุปสรรคไปทบทวน/
ปรับปรุงการทํางาน 

คณะทํางานฯ 

(ฝายเลขาฯ) 

 

 

 
 

 
 



 
20 กระบวนงานสํารวจความคดิเห็นของประชาชนและการนําเสนอของสื่อตาง ๆ 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 



 
21 กระบวนงานสํารวจความคดิเห็นของประชาชนและการนําเสนอของสื่อตาง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ก 

 
คําสั่งคณะทํางานยุทธศาสตรที่ 1 การรับฟงความคิดเห็น

ของประชาชนทุกภาคสวนและชี้นําประเด็น 
(ลงนาม เม่ือวันท่ี 7 มกราคม 2564) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
22 กระบวนงานสํารวจความคดิเห็นของประชาชนและการนําเสนอของสื่อตาง ๆ 

 

 

 

คําสั่งกรมประชาสัมพันธ 
ท่ี      / 2564 

เรื่อง  แตงตั้งคณะทํางานยุทธศาสตรท่ี 1  
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคสวนและชี้นําประเด็น 

 

------------------------------------------------- 
ยุทธศาสตรกรมประชาสัมพันธ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2563 - 2580) ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร 

คือ 1) การรับฟงเสียงประชาชนทุกภาคสวนและชี้นําประเด็นสําคัญ เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย
ภาครัฐ 2) การสรางสังคมท่ีประชาชนมีภูมิรูในการดํารงชีพเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสงเสริมภาพลักษณท่ีดีของ
ประเทศ 3) การเปนผูนําดานขอมูลดิจิทัลและเครือขายขอมูล และ 4) การเปนองคกรท่ีมีประสิทธิภาพสูง  
กรมประชาสัมพันธ สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนไดดวยการรับฟงเสียงสะทอนเหตุผล ความจําเปน ความ
คิดเห็น ความรูสึก และขอเสนอแนะของประชาชนและกลุมเปาหมายทุกกลุม นํามากําหนดเปนนโยบายสําคัญเบื้องตนของ
การบริหารจัดการประเทศ โดยการรับฟงเสียงประชาชนสามารถทําไดหลายวิธี เชน การสํารวจ การสัมภาษณ เวที
สัมมนาผานสื่อของกรมฯ การสอบถามผานระบบออนไลน การใชเครื่องมือ S0cial Listening ฯลฯ เพ่ือ “ตรวจสอบ
อุณหภูมิของสังคม” อยางรอบคอบและสมํ่าเสมอในภาพรวม และรับขอมูลรายละเอียดในประเด็นสําคัญ เพ่ือนําไปใช
ประโยชนประกอบการวางแผนการสื่อสารและประชาสัมพันธภายใตภารกิจของกรมประชาสัมพันธ 

 

                  ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานเกิดการบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและ          
เปาหมาย โดยนําขอมูลสําคัญไปใชในการกําหนดนโยบาย วางแผน พัฒนาการดําเนินงานดานประชาสัมพันธ        
ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน จึงแตงตั้งคณะทํางานฯ โดยมี
องคประกอบ หนาท่ีและอํานาจ ดังตอไปนี้ 

  1. องคประกอบ 
  (1) อธิบดีกรมประชาสัมพันธ  ท่ีปรึกษาคณะทํางาน  
   (2) รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ (1)   ท่ีปรึกษาคณะทํางาน 
  (3) รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ (2)   ท่ีปรึกษาคณะทํางาน 
  (4)  รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ (3)   ประธานคณะทํางาน 
   (5)  ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย คณะทํางาน 
    (6)   ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย คณะทํางาน 
  (7)   ผูอํานวยการสํานักขาว   คณะทํางาน 
    (8)   ผูอํานวยการสํานักการประชาสัมพันธตางประเทศ   คณะทํางาน 
   (9)   ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ  คณะทํางาน 
   (10) ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ คณะทํางาน 
  (11) ประธานผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 1-8 คณะทํางาน 
  (12) ประธานประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค 1-8 คณะทํางาน 
   (13) ผูอํานวยการสํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ  คณะทํางาน  
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  (14) ผูอํานวยการสวนประเมินผล                    คณะทํางาน 
                      สํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ 
  (15) ผูอํานวยการสวนแผนงานโครงการและงบประมาณ คณะทํางาน 
   สํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ 
   (16) ผูอํานวยการสวนนโยบายและแผนประชาสัมพันธแหงชาติ คณะทํางาน 
    สํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ 
   (17) นางสาวเกษศิรินทร อภิรัตนวงศ คณะทํางาน  
   นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ  
   สํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ 
  (18) ผูอํานวยการสวนวิจัยและพัฒนา คณะทํางานและเลขานุการ 
       สํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ  
   (19) นางสาวสุดาภรณ กรรณเลขา                                    คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ  
                        นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ  
               สํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ                                             
  (20) นางสาวจุฑารัตน เคนจอหอ                 คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
    นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ  
   สํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ      
  

  2. หนาท่ีและอํานาจ 
   (1)  กําหนดแนวทาง วิธีการดําเนินงาน กิจกรรมภายใตยุทธศาสตรท่ี 1 การรับฟงเสียงประชาชน
ทุกภาคสวนและชี้นําประเด็นสําคัญฯ เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายภาครัฐ  
   (2) สื่อสารชี้แจงทําความเขาใจการปฏิบัติงาน และติดตามการดําเนินงานยุทธศาสตรท่ี 1  
การรับฟงเสียงประชาชนทุกภาคสวนและชี้นําประเด็นสําคัญฯ กับทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
   (3) ขับเคลื่อนการดําเนินงาน กิจกรรม ภายใตยุทธศาสตรท่ี 1 การรับฟงเสียงประชาชนทุกภาค
สวนและชี้นําประเด็นสําคัญฯ ใหบรรลุวัตถุประสงค 
     (4)  รวบรวม ศึกษา และวิเคราะหขอมูลผลการสํารวจความคิดเห็น ความตองการรับรูขอมูล
ขาวสารและพฤติกรรมการบริโภคสื่อของประชาชนกลุมเปาหมายทุกภาคสวน  
   (5)  ติดตามและประเมินผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือนําไปวิเคราะหประกอบการ 
วางแผนการสื่อสารและประชาสัมพันธภายใตภารกิจของกรมประชาสัมพันธ ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
และความตองการของประชาชน 
     (6) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

 ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

  สั่ง ณ วันท่ี     7     มกราคม  พ.ศ.  2564 

 

                                                                             พลโท 

   (สรรเสริญ  แกวกําเนิด) 
                              อธิบดีกรมประชาสัมพันธ 
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ภาคผนวก ข 
 

ตัวอยางแบบสอบถามกิจกรรมการสํารวจพฤติกรรม 
ประเด็นความสนใจของประชาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
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แบบสํารวจพฤติกรรมการรับสื่อและประเด็นความสนใจของประชาชน ประจําป 2564  
ฉบับยอ คร้ังที่ 1 

สวนที่ 1 
1. แบบสํารวจนี้มีจุดประสงคในการสํารวจประเด็นขอมูลขาวสารที่ประชาชนตองการทราบ และ

พฤติกรรมการรับสื่อเพ่ือใชในการกําหนดประเด็นขาวสารและประเภทสื่อท่ีเหมาะสมตอบสนองความตองการของ
ประชาชนของกรมประชาสัมพันธเทานั้น โดยขอมูลสวนบุคคลของทานจะถูกเก็บเปนความลับ ไมมีการเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลของผูตอบใหผูไมเก่ียวของ หรือนําขอมูลสวนบุคคลไปใชในการแสวงหากําไรหรือประโยชนอ่ืน ๆ ของ 
กรมประชาสัมพันธ 

2. ระยะเวลาในการเก็บขอมูลครั้งท่ี ๑ จะสิ้นสุดในเดือนกุมภาพันธ ป พ.ศ. 2564 
3. ผูตอบแบบสอบถามจะตองมีสัญชาติไทย และอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ เทานั้น 
 

สวนที่ 2  ความยินยอมเร่ืองการติดตอกลบัเพิม่เตมิ 
ทานสะดวกใหเจาหนาท่ีกรมประชาสัมพันธติดตอกลับเพ่ือการขอรับขอมูลเพ่ิมเติมหรือไม 
  สะดวก 
  ไมสะดวก 

 

สวนที่ 3 ขอมูลช่ือผูตอบแบบสอบถาม 
ชื่อ - นามสกุล เบอรติดตอ ผูตอบแบบสอบถาม 
ขอใหทานระบุ ชื่อ นามสกุล และเบอรติดตอกลับ หรือ Line ID 
 

.......................................................................................................................................... 
 
สวนที่ 4 ขอมูลทั่วไป 
 

เพศ 
   ชาย 
   หญิง 
   อ่ืนๆ  
 

จังหวัดท่ีทานอาศัยอยู 
  1. กรุงเทพมหานคร      2. กระบี ่
  3. กาญจนบุรี       4. กาฬสินธุ 
  5. กําแพงเพชร       6. ขอนแกน 
  7. จันทบุรี        8. ฉะเชิงเทรา 
  9. ชลบุร ี       10. ชัยนาท 
  11. ชัยภูมิ       12. ชุมพร 
  13. เชียงราย      14. เชียงใหม 
  15. ตรัง       16. ตราด 

            17. ตาก       18. นครนายก 
  19. นครปฐม      20. นครพนม 

       21. นครราชสีมา     22. นครศรีธรรมราช 
  23. นครสวรรค      24. นนทบุร ี
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           25. นราธิวาส                                   26. นาน 
            27. หนองคาย                                  28. หนองบัวลําภู 

      29. บุรีรัมย       30. บึงกาฬ 
  31. ปทุมธานี                                    32. ประจวบคีรีขันธ 

      33. ปราจีนบุรี      34. ปตตานี 
      35. พระนครศรอียุธยา               36. พังงา 
      37. พัทลงุ                 38. พิจิตร 
      39. พิษณุโลก                40. เพชรบุรี 
      41. เพชรบูรณ                42. แพร 
      43. พะเยา       44. ภเูก็ต 
      45. มหาสารคาม                46. แมฮองสอน 

           47. มุกดาหาร                48. ยะลา 
      49. ยโสธร                 50. รอยเอ็ด 
      51. ระนอง           52. ระยอง 
      53. ราชบุรี       54. ลพบุรี 

           55. ลําปาง       56. ลําพูน 
      57. เลย       58. ศรีสะเกษ 
      59. สกลนคร                60. สงขลา 
      61. สตูล       62. สมุทรปราการ 
      63. สมุทรสงคราม      64. สมุทรสาคร 
      65. สระแกว                66.สระบุรี 
      67. สิงหบุรี       68. สุโขทัย 
      69.สุพรรณบุรี                70. สุราษฎรธานี 
      71. สุรินทร       72. อางทอง 
      73. อุดรธานี                74. อุทัยธานี 
      75. อุตรดิตถ                76. อุบลราชธานี 
      77. อํานาจเจริญ 

 

อายุ 
    Gen Z อายุ 18 - 20 ป 
   Gen Y อายุ 21 - 39 ป 
   Gen X อายุ 40 - 54 ป 
   Babyboomer อายุ 55 ปข้ึนไป 
 
ระดับการศึกษา 
 

   ประถมศึกษา      ปริญญาตรี 
   มัธยมศึกษา       ปริญญาโท 
   ปวช/ ปวส.       ปริญญาเอก 
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อาชีพ 
 

   เกษตรกร 
   คาขาย/ ธุรกิจสวนตัว 
   พอบาน/ แมบาน 
   รับจางท่ัวไป 
   พนักงานบริษัทเอกชน 
   นักเรียน/นิสิต/ นักศึกษา 
   ขาราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/ พนักงานราชการและลูกจางของรัฐ 
   เกษียณอายุ 
   อาชีพอิสระ 
   วางงาน 
   อ่ืน ๆ ................................................................................... 
รายได 
   ต่ํากวา 10,000 บาท/ เดือน 
   รายได 10,001 - 20,000 บาท/ เดือน 
   รายได 20,001 - 30,000 บาท/ เดือน 
   รายได 30,001 - 40,000 บาท/ เดือน 
   รายได 40,001 - 50,000 บาท/ เดือน 
   รายไดมากกวา 50,001 บาท/ เดือน 
สวนที่ 5 พฤติกรรมการรับสื่อ 
ทานรับขอมูลขาวสารผานชองทางใดบาง (เลือกไดมากกวา 1 ชองทาง) 
 

   สื่อทีวี 
   สื่อวิทยุ 
   สื่อออนไลนประเภท เว็บไซต บล็อกขาวสาร  
   สื่อโซเชียลมีเดีย เชน Facebook  YouTube Line เปนตน 
   จากเพ่ือนฝูง Influencer คนใกลชิดของทาน เชน สภากาแฟ เพ่ือนสงขาวสารทางไลน 
   จากบอรดประกาศขาว หรือปายขาวสาร-บอรดความรูตามสถานท่ีตางๆ 
   อ่ืน ๆ ................................................................................................ 
 
ชองทางขอมูลขาวสารใดท่ีทานเช่ือถือ และติดตามเปนหลัก (โปรดเลือกเพียงชองเดียว) 
 

   สื่อทีวี 
   สื่อวิทยุ 
   สื่อออนไลนประเภท เว็บไซต บล็อกขาวสาร 
   สื่อโซเชียลมีเดีย เชน Facebook  YouTube Line เปนตน 
   จากเพ่ือนฝูง Influencer คนใกลชิดของทาน เชน สภากาแฟ เพ่ือนสงขาวสารทางไลน 
   จากบอรดประกาศขาว หรือปายขาวสาร-บอรดความรูตามสถานท่ีตางๆ 
   อ่ืนๆ ............................................................................................................... 
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สํานักขาว สถานีโทรทัศน หรือสถานีวิทยุชองใดท่ีทานติดตามอยูเปนประจํา (เลือกไดไมเกิน 3 ขอ) 
 

   ชอง 3 (33HD)    ชอง 5 (1HD)    ชอง 7 (35HD) 
   ชอง 9 MCOT (30HD)   ไทยรัฐ TV (32HD)    ThaiPBS (3HD) 
   PPTV (36HD)    Workpoint  (23HD)   ชอง 8 (27HD) 
   Voice TV     ชอง One (31HD)    GMM TV (25HD) 

  อัมรินทร TV (34HD)   Nation (22HD)    New (18HD) 
  วิทยุ อสมท         สื่อกรมประชาสัมพันธ เชน สวท. NBT2HD NBTภูมิภาค (ชอง 11) ส.ปชส. 76 จังหวัด 

   Mono (29HD)    TNN (16HD)      อ่ืนๆ ................................ 
  
ชวงเวลาท่ีทานรับขอมูลขาวสาร (ในวันธรรมดา) (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 
 

  ชวงเชา (ตั้งแต 05.00 น. -  10.00 น.) 
  ชวงกลางวัน (10.01 น. - 12.59 น.) 
  ชวงบาย (13.00 น. - 16.30 น.) 
  ชวงเย็น (16.31 น. - 18.00 น.) 
  ชวงคํ่า (18.01 น. - 22.00 น.) 
  ตั้งแต 22.01 น. เปนตนไป 

 
ชวงเวลาท่ีทานรับขอมูลขาวสาร (ในวันหยุด เสาร - อาทิตย) (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 
 

  ชวงเชา (ตั้งแต 05.00 น. -  10.00 น.) 
  ชวงกลางวัน (10.01 น. - 12.59 น.) 
  ชวงบาย (13.00 น. - 16.30 น.) 
  ชวงเย็น (16.31 น. - 18.00 น.) 
  ชวงคํ่า (18.01 น. - 22.00 น.) 
  ตั้งแต 22.01 น. เปนตนไป 

สวนท่ี 6 ประเด็นขาวท่ีทานใหความสนใจมากท่ีสุด  
ประเภทขาวท่ีทานสนใจ (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 

  ขาวเศรษฐกิจปากทอง ธุรกิจ (ราคาสินคาเกษตร นโยบายการเงิน-การคลัง ฯลฯ) 
  ขาวท่ัวไป (อาชญากรรม เหตุการณบานเมือง ฯลฯ) 
  ขาวการเมือง 
  ขาวการศึกษา วิทยาศาสตร นวัตกรรมเทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม 
  ขาวประชาสัมพันธ (กิจกรรมโครงการตางๆ ในจังหวัดของทาน) 
  ขาวศิลปะ วัฒนธรรม บันเทิง 
  ขาวตางประเทศ 
  ขาวกีฬา 
  ขาวสภาพภูมิอากาศ การเตือนภัย 

 
 



 
29 กระบวนงานสํารวจความคดิเห็นของประชาชนและการนําเสนอของสื่อตาง ๆ 

 
โปรดระบุ 3 ประเด็นขาวสารท่ีทานใหความสนใจ หรือนโยบายภาครัฐท่ีทานสนใจมากท่ีสุด 
ประเด็นท่ี 1   
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
ประเด็นท่ี 2  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
ประเด็นท่ี 3  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
ทานคิดวาอะไรคือจุดออนของการส่ือสารประชาสัมพันธของรัฐบาล (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 
 

   ลาชา ไมทันตอเหตุการณ 
   ใชภาษาวิชาการมากเกินไป เขาใจยาก 
   ไมมีความนาเชื่อถือ/ไมเปนกลาง 
   รูปแบบไมทันสมัย 

   ไมมีความบันเทิง 
   อ่ืน ๆ .................................................................................................................................. 
 
ทานคิดวารัฐบาลควรส่ือสารสรางความเขาใจนโยบายภาครัฐอยางไรจึงจะเหมาะสม 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
 

-ขอขอบคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสํารวจ – 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
30 กระบวนงานสํารวจความคดิเห็นของประชาชนและการนําเสนอของสื่อตาง ๆ 

การประมวลผลแบบสํารวจพฤติกรรมการรับส่ือและประเด็นความสนใจของประชาชน  
ประจําป 2564 ฉบับยอ ครั้งท่ี 1 ดวย Google Sheets  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

หมายเหตุ: แบบสํารวจนี้สอบถามขอมูลสวนบุคคล เชน ชื่อ-นามสกุล เบอรโทรศัพท และ ID Line  
 ท้ังนี้ มีการสอบถามความยินยอมจากผูตอบแบบสอบถาม ในเรื่องการขอรับขอมูลเพ่ิมเติมจาก 

กรมประชาสัมพันธ ซ่ึงขอมูลสวนบุคคลดังกลาว จะถูกเก็บเปนความลับ และจะไมนําขอมูลสวนบุคคลไปใช 
ในการแสวงหากําไรหรือประโยชนอ่ืน ๆ โดยกรมประชาสัมพันธยึดหลักพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
พ.ศ. 2562 เปนสําคัญ 

 
 

ขอมูลทั่วไป เชน เพศ จังหวัด อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได แบบเลือกตอบ 

พฤตกิรรมการรับสื่อ โดยมีการสํารวจทั้งชองทางการรับขอมูลขาวสาร 
ชองทางที่ติดตามเปนหลัก รวมถึงชวงเวลาในการรับขอมูลขาวสาร  
แบบเลือกตอบ 

ประเด็นขาวทีส่นใจ โดยมทีั้งแบบเลือกตอบ (คอลัมน p) 
และประเด็นที่สามารถระบุเอง 3 ประเดน็ 

ความเห็นเพิ่มเติม โดยมทีั้งแบบเลือกตอบ และระบุ
ขอเสนอแนะสําหรับวิธกีารส่ือสารอยางไรใหตรงจุดและ
เหมาะสม  



 
31 กระบวนงานสํารวจความคดิเห็นของประชาชนและการนําเสนอของสื่อตาง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาคผนวก ค 

 
ตัวอยางผลการสํารวจพฤติกรรมประเด็นความสนใจ 

ของประชาชน และขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
32 กระบวนงานสํารวจความคดิเห็นของประชาชนและการนําเสนอของสื่อตาง ๆ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
33 กระบวนงานสํารวจความคดิเห็นของประชาชนและการนําเสนอของสื่อตาง ๆ 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
34 กระบวนงานสํารวจความคดิเห็นของประชาชนและการนําเสนอของสื่อตาง ๆ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
35 กระบวนงานสํารวจความคดิเห็นของประชาชนและการนําเสนอของสื่อตาง ๆ 

 
 
 
 

 

 

 



 
36 กระบวนงานสํารวจความคดิเห็นของประชาชนและการนําเสนอของสื่อตาง ๆ 

 

 
 
 

 
 



 
37 กระบวนงานสํารวจความคดิเห็นของประชาชนและการนําเสนอของสื่อตาง ๆ 

 

 
 
 

 



 
38 กระบวนงานสํารวจความคดิเห็นของประชาชนและการนําเสนอของสื่อตาง ๆ 

 
 

 
 

 
 



 
39 กระบวนงานสํารวจความคดิเห็นของประชาชนและการนําเสนอของสื่อตาง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
 

ตัวอยางแบบสอบถามกิจกรรมสํารวจ 
ความพึงพอใจ ความคาดหวัง ความตองการ  

จากบริการของสื่อกรมประชาสัมพันธ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
40 กระบวนงานสํารวจความคดิเห็นของประชาชนและการนําเสนอของสื่อตาง ๆ 

แบบสอบถามความพึงพอใจ ความตองการ และความคาดหวังของผูรับบริการดานส่ือของกรมประชาสัมพันธ 

คําช้ีแจง : แบบสอบถามชุดน้ีเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจ ความตองการ และความคาดหวังของ
ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย ตอสินคา/บริการของกรมประชาสัมพันธ คําตอบของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งใน 
การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการดําเนินงานบริการของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ จึงขอความกรุณาตอบแบบสอบถามตาม
ความเปนจริง แบบทดสอบมีท้ังหมด 4 สวน : สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอสินคา
และบริการของ กปส. สวนท่ี 3 ความตองการของผูรับบริการ และ สวนท่ี 4 ความคาดหวังของผูรับบริการ (เอกสาร 4 หนา) 

_________________________________________________________________________________ 

สวนท่ี 1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

เพศ  
 ชาย      หญิง    อ่ืนๆ 
อายุ 
 17 – 22 ป      23 – 35 ป       36 – 47 ป   48 – 60 ป  60 ปข้ึนไป 
ภูมิลําเนา   จังหวัด........................... 
วุฒิการศึกษา 
 ระดับสูงกวาปริญญาตรี   ระดับปริญญาตรี   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ระดับประถมศึกษา 

อาชีพ 
 นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา   ขาราชการ/ ทหาร/ ตาํรวจ   พอคา/แมคา/ คาขาย 
 ผูใชแรงงาน/ ลูกจาง   เกษตรกร     ผูประกอบการ 
 วางงาน    พนักงานบริษัท    อ่ืนๆ ระบุ .................. 
ทานเคยใชบริการหรือรับชมรับฟงส่ือของกรมประชาสัมพันธหรือไม  
 เคยใชบริการ (ทําตอไป)   ไมเคยใชบริการเลย (ขามไปทําตอในสวนท่ี 3 และ 4 ตอไป ) 
ชองทางของส่ือกรมประชาสัมพันธในสวนกลาง (เลือกไดมากกวา 1 ไมเกิน 3 อันดับ) 
 NBT2HD (กดเลข 2)                                        สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย (สวท.) 
 NBT World (ทีวีดาวเทียม)/เว็บไซต/FB Fanpage)    เว็บไซตกรมประชาสัมพนัธ (www.prd.go.th)   
 เว็บไซตสํานักขาว กรมประชาสัมพนัธ (thainews.prd.go.th) 
 Facebook กรมประชาสัมพนัธ     Facebook สํานักขาวกรมประชาสัมพนัธ 
 Facebook ขาวจริงประเทศไทย      YouTube กรมประชาสัมพนัธ 
 Twitter กรมประชาสัมพนัธ     Twitter สํานักขาว กรมประชาสัมพันธ 
ชองทางของส่ือกรมประชาสัมพันธในสวนภูมิภาค (เลือกไดมากกวา 1 ไมเกิน 3 อันดับ) 
 NBTภูมภิาค (กดเลข 11)      สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัด............... 
 Website สํานักประชาสัมพันธเขต (สปข.1-8) ........       Facebook สํานักประชาสัมพันธเขต (สปข.1-8) ....... 
 Facebook สถานีวิทยุกระจายเสยีงแหงประเทศไทย จังหวัด .... เว็บไซตสาํนักงานประชาสัมพันธจังหวัด (ส.ปชส. 76 จังหวัด)....... 
 Facebook สํานักงานประชาสมัพันธจังหวัด (ส.ปชส. 76 จังหวัด). ................. 

ความถี่ในการเปดรับบริการ 
 ทุกวัน 
 เกือบทุกวัน (5 -6 วัน/สัปดาห) 
 ปานกลาง (3 – 4 วัน/สปัดาห) 
 ไมบอย (1 – 2 วัน/สัปดาห) 
 นาน ๆ คร้ัง (นอยกวาสปัดาหละวัน) 
 

http://www.prd.go.th/


 
41 กระบวนงานสํารวจความคดิเห็นของประชาชนและการนําเสนอของสื่อตาง ๆ 

ระยะเวลาในการรับฟง/รับชมส่ือของกรมประชาสัมพันธตอครั้ง  
 มากกวา 3 ชม./วัน 
 1 – 2 ชม./วัน 
 30 - 59 นาท/ีวัน 
 15 - 29 นาท/ีวัน 
 นอยกวา 14 นาที/วัน 

ความตอเนื่องในการติดตามรับฟง/รับชม  
 รับฟง/รับฟงมามากกวา 5 ป 
 รับฟง/รับฟงมาประมาณ 3 – 5 ป 
 รับฟง/รับฟงมาแลวประมาณ 1 – 2 ป 
 เพิ่งรับฟง/รับฟงยังไมถึง 1 ป 

สวนท่ี 2. ความพึงพอใจตอสินคาและบริการของกรมประชาสัมพันธ 
คําถาม ระดับความพึงพอใจ 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

1. ดานคุณภาพเนื้อหาของขอมูลขาวสาร 
1.1 ถูกตองเชื่อถือได 

     

1.2 ครอบคลุมสมบูรณ เปนปจจุบัน      
1.3 ขอมูลขาวสารมีประโยชนในชีวิตประจําวัน      
1.4 มีเอกลักษณทองถ่ินของขอมูลขาวสาร      
1.5 เนื้อหาในชองทางตางๆมีความหลากหลาย      
1.6 นาสนใจ นาติดตาม      
1.7 เปนกลาง       
1.8 เปนที่พึ่งในสถานการณฉุกเฉิน      
1.9 เขาใจงายสําหรับทุกคน      
2. ดานการบริการขอมูลขาวสาร 
2.1 ขอมูลขาวสารทันตอสถานการณ 

     

2.2 รับขอมูลไดทั่วถึง ชัดเจน      
2.3 ประชาชนมสีวนรวมในการนาํเสนอความเห็นขอเท็จจริงในรายการ      
2.4 บุคลากรมีความรู ความเชีย่วชาญในการปฏิบตัิงาน      
2.5 เปนชองทางในภาวะวิกฤต      

 

 

สวนท่ี 3. ความตองการของผูรับบริการตอสินคาและบริการของกรมประชาสัมพันธ  
คําถาม ระดับความตองการ 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

3.ดานเนื้อหารายการท่ีตองการ 
3.1 ขาวพระราชสาํนัก/พระราชกรณียกิจ 

     

3.2 ขาวการเมืองระดับประเทศ      
3.3 ขาวการเมืองระดับทองถ่ิน      
3.4 ขาวเหตุการณบานเมืองทั่วไประดบัประเทศ      
3.5 ขาวเหตุการณบานเมืองทั่วไปในระดบัทองถ่ิน/ภูมิภาค      



 
42 กระบวนงานสํารวจความคดิเห็นของประชาชนและการนําเสนอของสื่อตาง ๆ 

คําถาม ระดับความตองการ 
นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

3.6 รายการสนทนาขาว      
3.7 รายการสงเสริมการพัฒนาอาชีพ      
3.8 รายการขาวกีฬา      
3.9 รายการศิลปะ วฒันธรรม บันเทิง      
3.10 อ่ืนๆ........................................................      
4.ดานคุณภาพเนื้อหารายการท่ีตองการ 
4.1 มีความถูกตองแมนยํา  

     

4.2 มีความครอบคลุม สมบูรณ      
4.3 มีความเปนกลาง       
4.4 เชื่อถือได      
4.5 เจาะลึกชัดเจน รอบดาน      
4.6 สรางสรรค พัฒนาสังคม มสีารประโยชนตอสังคม       
4.7 นาสนใจ นาติดตาม      
4.8 กระชับ เขาใจงาย      
5. ดานประสิทธิผลขาวสาร 
5.1 ตองการขาวสารที่ชวยสรางภาพลักษณทีด่ีใหประเทศ 

     

5.2 ตองการขาวสารที่สรางความสมานฉันทใหสังคมไทย      
5.3 สรางความรู ความเขาใจ ทัศนคติ และเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดี      
5.4 นําไปใชประโยชนในชวีิตประจําวันได      
5.5 นําไปสรางประโยชนในอาชีพได      
5.6 นําไปพัฒนาตนเองและบุคคลอ่ืนในครอบครัว หรือสังคม      

 

สวนท่ี 4. ความคาดหวังของผูรับบริการตอสินคาและบริการของกรมประชาสัมพันธ 
คําถาม ระดับความคาดหวัง 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

6. ความคาดหวังตอการรับบริการของทาน 
6.1 เปนหนวยงานที่ใหบริการขอมูลขาวสารที่มีความถูกตองเชื่อถือ
ไดสําหรับประชาชน และเปนทีอ่างอิงในกรณีตาง ๆ 

     

6.2 เปนหนวยงานที่เสนอขอมูลขาวสารรวดเร็วทันตอสถานการณ      
6.3 เปนหนวยงานที่มีบุคลากรที่มีความชาํนาญในการสื่อสารสราง
ความเขาใจแบบมืออาชีพ 

     

6.4 เปนหนวยงานที่มีความทันสมัย เปนผูนําในการสงเสริมสราง
ความเขาใจแกหนวยงานภาครัฐตาง ๆ 

     

6.5 เปนหนวยงานที่เปนชองทางการสื่อสาร 2 ทาง รับฟงปญหาความ
คิดเห็นของประชาชน เปนเวทีอิสระแหงความคิด 

     

6.6 เปนหนวยงานที่เปนกระบอกขาวเตือนภัยตาง ๆใหกับสังคมใน
ภาวะวิกฤต 
 

     



 
43 กระบวนงานสํารวจความคดิเห็นของประชาชนและการนําเสนอของสื่อตาง ๆ 

คําถาม ระดับความคาดหวัง 
นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

6.7 เปนหนวยงานที่เปนแหลงความรู สรางจิตสํานึกและถายทอด
มรดกทางวัฒนธรรมใหสังคม 

     

6.8 เปนสื่อที่สรางความนาเชื่อถือ และภาพลักษณที่ดีของประเทศ
ใหแกนานาชาต ิ

     

6.9 เปนหนวยงานที่นาํเสนอขอมูลขาวสารอยางเปนกลาง      
 

ขอเสนอแนะ  
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 

- ขอขอบคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสํารวจ  – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
44 กระบวนงานสํารวจความคดิเห็นของประชาชนและการนําเสนอของสื่อตาง ๆ 

 

การประมวลผลการเก็บแบบสอบถามความพึงพอใจ ความตองการ และความคาดหวังของผูรับบริการ 

ดานสื่อของกรมประชาสัมพันธ ดวย Google Sheets  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอมูลทั่วไป เชน เพศ อายุ จังหวัด ระดับการศึกษา  
และอาชีพ แบบเลือกตอบ 

พฤตกิรรมการรับสื่อจากกรมประชาสัมพนัธ โดยแบงเปน เคยใชและไมเคยใช 
หากเคยใชบริการใหตอบประเด็น ดังนี้ การบริการทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค ความถี่ 
ระยะเวลา และความตอเนื่องในการรับส่ือจากกรมประชาสัมพันธ แบบเลือกตอบ 
หากไมเคยใชบริการ ใหขามไปยังประเดน็ความตองการและความคาดหวังจากการรับส่ือ 

ความพึงพอใจตอสินคาและบริการ ความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการตอสินคาและบรกิารของกรมประชาสัมพันธ  
แบบเลือกระดับความคาดหวัง และขอเสนอแนะ แบบระบุ 
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