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ผลการศึกษาความคิดเห็นตอการใชสื่อเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธองคกร ของ
พนักงานสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) พบวาพนักงานสวนใหญมองวาการ
ประชาสัมพันธองคกรผานสื่อเว็บไซตมีความจําเปนตอองคกร และตองการใหมีการปรับปรุงการ
ประชาสัมพันธผานสื่อเว็บไซตขององคกรใหมีความนาสนใจ ดวยวิธีการตางๆ เชน การจัดทํา
ชุมชนบทเว็บไซต การจัดทําวีดิทัศนเพื่อสาธิตขั้นตอนการใชสินคาและบริการ (Demo Online) ของ
แตละบริการบนสื่อเว็บไซต  การรักษาความนิยมบนเว็บไซต  และการทําเว็บไซตใหเปนที่รูจัก 
เพื่อใหการประชาสัมพันธองคกรผานสื่อเว็บไซต เปนอีกหนึ่งชองทางในการสรางประโยชนใหกับ
องคกรไดอยางเต็มที่

 ผลการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการใชเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธองคกรของ
สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) สรุปไดเปน 3 ประเด็นหลักๆ คือ 1) ผูบริหาร
ไมใหความสําคัญตอการใชสื่อเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธองคกรเทากับการขายสินคาและ
บริการดวยพนักงานขายโดยตรง 2) ทีมผูบริหาร และพนักงาน สวนใหญเปนวิศวกร ซึ่งขาดความรู
และทักษะเกี่ยวกับงานดานประชาสัมพันธ 3) โครงสรางองคกรของสํานักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ไมไดมีการกําหนดใหมีฝายประชาสัมพันธองคกร
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ABSTRACT

This qualitative research is subject to study the use of organizational public relations 
media of Government Information Technology Services (GITS) through website.  Following are 
key objectives of this study

1. To study the current objectives of using website as a media for public relations 
of Government Information Technology Services (GITS)

2. To study on how to use this website for public relations of Government
Information Technology Services (GITS)

3. To study post-opinion after used the website that is assigned as a media for public 
Relations of Government Information Technology Services (GITS)

4. To study problems, and obstacle when accessing to the website that is assigned as 
a media for public relations of Government Information Technology Services 
(GITS)

The result indicated that objective of using website as a media for public relations of 
Government Information Technology Services (GITS) is to publicize its products, services, and 
activities to the outsider. On the other hands, this website is establish as a searching tool to find 
the job’s information related to their internal staff.

There are two reasons of using this website for public relations of Government 
Information Technology Services (GITS), these are for: 1) Internal Public Relation, and 2) 
External Public Relations
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The user’s opinion after using the website that has assigned as a media for public 
relations of Government Information Technology Services (GITS) shown that most of staff sees 
the importance, and necessarily to publicize their organization through the website. However; 
they need to see the improvements about making the website to be more catchy in some areas 
such as creating new web board community on the website, establish demonstration tool for their 
products, and services on the website, always keep website desired, and make it to become a well 
known website. All these improvements will make their website to become another channel for 
organizational public relations. 

The study of problems, and obstacle when accessing to the website that is assigned as a 
media for public relations of Government Information Technology Services (GITS) can be 
concluded into 3 phases, these are:1) Management does not see the importance of using website 
as a tool to public their organization as they see and realize the importance of  selling their 
products, and services through salesperson, 2) Most of Management, and their staff are the 
Engineer. They are lack of public relations knowledge, and skills, 3) There is no Public Relations 
Department in their organizational structure
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ที่มาและความสําคัญของปญหา
จากการที่สังคมโลกเปลี่ยนแปลงจากสังคมอุตสาหกรรมไปสูสังคมแหงขอมูลขาวสาร  

ทําใหการประกอบกิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวันของมนุษยตองอาศัยขาวสารเปนตัวชวยในการ
ตัดสินใจมากขึ้น  ซึ่งนับไดวาขาวสารเขามามีบทบาทกับการดํารงชีวิตประจําวันของมนุษยในสังคม
ไมนอยไปกวาภารกิจอื่นๆ   ดวยเหตุนี้นวัตกรรมใหมๆ ทางการสื่อสารจึงถูกพัฒนาออกสูสังคม
ตลอดเวลาเพื่อตอบสนองความตองการและความพึงพอใจในการบริโภคสื่อของมนุษย
  ในชวงหลายทศวรรษที่ผานมา ความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศไดมีการพัฒนา
อยางไมหยุดยั้ง ทั้งนี้ สืบเนื่องจากความตองการขอมูลขาวสารของคนในสังคมเพื่อการตัดสินใจ
ดําเนินธุรกิจ การประกอบอุตสาหกรรม และการใชชีวิตประจําวัน ผูมีขาวสารจึงเสมือนผูที่มีอํานาจ 
ดังนั้น จึงมีการคิดคนและพัฒนาชองทางในการเสนอขาวสารเพื่อสนองความตองการของ
ประชาชนที่มีขอจํากัดนอยที่สุด เพื่อนําเสนอขอมูลขาวสารใหไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
ครอบคลุม และมีปริมาณมาก สงผลใหรูปแบบการดํารงชีวิตและพฤติกรรมในการบริโภคของ
ผูบริโภค และองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองคกรอิสระเปลี่ยนแปลงไป  ผูบริโภคทั่วโลก
สามารถติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกันไดอยางรวดเร็ว  มีความรูและทางเลือก
ในการบริโภคมากขึ้น อีกทั้งมีการคนควาขอมูลเพื่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคาและบริการ
มากขึ้น  ขณะที่องคกรตางๆ เองก็ตองกาวเขาสูการแขงขันกับคูแขงในตลาดที่มีแนวโนมเปดกวาง  
มีการแขงขันที่รุนแรงและซับซอนมากขึ้น ซึ่งวิธีหนึ่งที่จะสรางความไดเปรียบทางการแขงขันคือ
การสรางโอกาสจากการใชเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตใหเกิดประโยชนสูงสุดในการดําเนินการนั่นเอง

ปจจุบันอินเตอรเน็ต (Internet) หรือเครือขายคอมพิวเตอรที่ เชื่อมโยงกันทั่วโลก ถูก
นํามาใชเปนสื่อในการเผยแพรขอมูลขาวสารในเวลาอันรวดเร็ว เพียงแคมีเครื่องคอมพิวเตอร
เชื่อมตอกับเครือขายอินเตอรเน็ต ก็สามารถรับรูขาวสารตางๆ ไดทั่วโลก  ปจจุบันคอมพิวเตอร
กลายเปนสินคาสําคัญสําหรับผูบริโภคเฉกเชนโทรทัศนและขอมูลบนอินเตอรเน็ต จะเห็นไดวา
เครือขายอินเตอรเน็ตมีบทบาทความสําคัญและเปนสื่อที่นาสนใจ นอกจากนี้ยังมีบทบาทในดาน
ธุรกิจซื้อขายและใหบริการ สงผลใหสื่อตางๆ  เชน วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน  และสื่อสิ่งพิมพ 
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หันมาใหความสนใจและพิจารณาในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกลาว ดวยการเปลี่ยนแปลง
ตนเองจากสิ่งพิมพบนกระดาษไปสูสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกสที่สามารถตอบสนองความตองการ
บริโภคขาวสารของผูบริโภคไดดวยความเร็วแสง  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้สามารถลดตนทุนการ
ผลิตไดอยางมากมาย และยังทําใหสื่อมวลชนสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยาง
รวดเร็วอีกดวย 

จากการสื่อสารขอมูลที่สะดวกรวดเร็วและมีผูใชอินเตอรเน็ตอยูทั่วโลก สงผลใหมีการ
นําอินเตอรเน็ตไปประยุกตใชในการประกอบธุรกรรมตางๆ อยางมากมาย  โดยเฉพาะใชเปน
ชองทางในการประชาสัมพันธ  เนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็วและลงทุนต่ํา การประชาสัมพันธ
หรือการดําเนินงานประชาสัมพันธ  เปนความพยายามขององคกร สถาบัน หรือหนวยงานตางๆ ใน
การแสวงหาความรวมมือจากประชาชน ตลอดจนสรางภาพลักษณ  และรักษาทัศนคติที่ดีของ
ประชาชน เพื่อใหประชาชนยอมรับ สนับสนุนและใหความรวมมือแกองคกรสถาบันหรือ
หนวยงานนั้นๆ   

หากมองยอนกลับมาพิจารณาเกี่ยวกับหนวยงานที่มีความเกี่ยวของกับการผลิต จําหนาย
สินคาและการใหบริการตางๆ แกประชาชนแลว ยิ่งทําใหเห็นไดอยางชัดเจนวาการประชาสัมพันธ
เปนสิ่งที่มีความสําคัญตอการประกอบการอยางยิ่ง เพราะการประกอบธุรกิจตองเกี่ยวของสัมพันธ
กับกลุมประชาชนหลายกลุม หากธุรกิจใดมีความสัมพันธอันดีกับประชาชนทุกกลุม ก็จะทําให
ไดรับความรวมมือสนับสนุนจากประชาชนและมีผลตอการประสบความสําเร็จตามเปาหมายในการ
ประกอบธุรกิจนั้น 

สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) เปนหนวยงานที่จัดตั้งสืบเนื่องจาก
โครงการการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายโดยคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ (National 
Information Technology Committee: NITC)  ทําหนาที่เปนหนวยงานกลางในการจัดทําและ
ใหบริการดานเครือขายตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในภาครัฐอยางมีประสิทธิภาพ และ
สงเสริมหนวยงานภาครัฐใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการดําเนินงานอันนําไปสูการ
เปน e-Government  ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัยการประชาสัมพันธผานสื่อ
เว็บไซตเขาชวยในการเผยแพรขาวสารความเคลื่อนไหว และความกาวหนาเกี่ยวกับการใหบริการ
ของ สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) แกหนวยงานภาครัฐตางๆ ซึ่งเปนลูกคา 
เพื่อใหลูกคาไดมีความรูความเขาใจ และสนใจการใหบริการของ สํานักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) มากยิ่งขึ้น

จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวาสื่อเว็บไซตมีความสําคัญในการปฏิวัติวงการสื่อสารซึ่ง
สามารถเปลี่ยนโลกทั้งใบไดอยางงายดายและมากมาย เพราะจะเปนวิธีการใหมที่สามารถใชในการ
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ติดตอสื่อสาร อีกทั้งเปนวิธีการชวยคนหาและแบงปนขอมูลระหวางกันในทุกรูปแบบ  ผูวิจัยจึงมี
ความสนใจในประเด็น “การใชสื่อเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธองคกร ของสํานักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)”   โดยศึกษาถึงวิธีการ และปญหาในใชสื่อเว็บไซตเพื่อการ
ประชาสัมพันธองคกร  ของสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)  ตามความคิดเห็น
ของผูบริหาร เจาหนาที่การตลาด เจาหนาที่ผูผลิตสื่อเว็บไซต  และพนักงานผูใชเว็บไซตขององคกร  
เพื่อจะไดรับทราบถึงผลสะทอนในการดําเนินงานประชาสัมพันธผานสื่อเว็บไซตของสํานักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) วาเปนอยางไร ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ จะเปนประโยชนตอ
การวางแผนเพื่อพัฒนาการดําเนินงานประชาสัมพันธของสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาครัฐ (สบทร.) ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป

1.2  ปญหานําวิจัย
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การใชสื่อเว็บไซตเพื่อประชาสัมพันธองคกรของสํานักบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)”  ไดตั้งปญหานําในการวิจัย ดังนี้
        1.2.1  สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) มีวิธีการใชสื่อเว็บไซตเพื่อการ
ประชาสัมพันธองคกรอยางไร

1.2.2  พนักงานสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ติดตอสื่อสาร คนควา และ
แลกเปลี่ยนขอมูลเพื่อประโยชนในการประชาสัมพันธมากนอยเพียงใด

1.2.3  พนักงานสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) มีความคิดเห็นตอการใช
สื่อเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธองคกรอยางไร

1.2.4  ปญหาและอุปสรรคในการใชสื่อเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธองคกรของสํานักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) เปนอยางไร

1.3  วัตถุประสงคในการศึกษา
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ดังนี้

1.3.1  ศึกษาสภาพปจจุบันในการใชสื่อเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธองคกรของสํานักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) 

1.3.2  ศึกษาวิธีการใชสื่อเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธองคกรของสํานักบริการเทคโน
โลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) 

1.3.3  ศึกษาความคิดเห็นตอการใชสื่อเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธองคกรของพนักงาน
สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)
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1.3.4  ศึกษาปญหาและอุปสรรคในการใชเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธองคกรของสํานัก
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) 

1.4  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยคาดหวังใหผลการวิจัยเปนประโยชน ในการเสนอแนะแนว

ทางการใชสื่อเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธองคกร  ตลอดจนเสนอแนะแนวโนมในการนําสื่อ
เว็บไซตมาใชเพื่อเปนชองทางในการสื่อสารไปยังกลุมเปาหมาย  และผลการวิจัยในครั้งนี้ ยัง
สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการศึกษากระบวนการทางการตลาดใหแกองคกร เพื่อปรับปรุง
รูปแบบการใหบริการแกกลุมเปาหมายขององคกรตอไปในอนาคต

1.5  ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตวิจัยดังนี้

        1.5.1  มุงศึกษาการใชสื่อเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธองคกร ของสํานักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ทางเว็บไซต www.gits.net.th โดยผลของการศึกษาครั้งนี้จะแสดงให
เห็นถึงวิธีการเกี่ยวกับการใชสื่อเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธองคกร 

1.5.2 ในการศึกษาการใชสื่อเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธองคกรของสํานักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ทางเว็บไซต www.gits.net.th เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research)  โดยผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (Indepth Interview) ดวยตนเอง โดยศึกษาจาก
เอกสารและสิ่งตีพิมพในประเด็นที่เกี่ยวของ  และวิเคราะหเนื้อหาสาระของสารที่ปรากฏบน
เว็บไซตของสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ในเชิงวิเคราะหเนื้อหาสาระและ
รูปแบบในการนําเสนอ (Content Analysis)
        1.5.3  ผูวิจัยทําการเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) จํานวนทั้งสิ้น 
10  คน โดยแบงออกเปน 2 กลุม  ไดแก
                1.5.3.1  บุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดทําสื่อเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธ
องคกรของสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ประกอบดวยผูบริหารระดับกลาง 
และเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการ จํานวน 4 คน ไดแก 

-  ผูจัดการสวนบริหารจัดการระบบสารสนเทศ 
 (Management Information System Department : EODM)

-  รองผูจัดการสวนพัฒนาระบบสารสนเทศ 
(Enterprise Information System Development Department  : RDDS)
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-  เจาหนาที่พัฒนาการตลาด 2 สวนพัฒนาธุรกิจและการตลาด 
(Business and Marketing Development Department : TBDM)

 -  เจาหนาที่วิเคราะหธุรกิจ 2 สวนพัฒนาธุรกิจและการตลาด 
 (Business and Marketing Development Department : TBDM)

                  1.53.2  บุคลากรที่ใชบริการสื่อเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธองคกรของสํานักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ประกอบดวยผูบริหารระดับกลาง และเจาหนาที่ระดับ
ปฏิบัติการ จํานวน 6 คน ไดแก

- ผูชวยผูอํานวยการฝายวิศวกรรมและปฏิบัติการ 
 (Engineering and Operation Division  : EOD)

- ผูจัดการสวนปฏิบัติการ PKI 
(Public Key Infrastructure Department : EODP) 

- ผูจัดการสวนบริหารงานบุคคล 
 (Human Resource Department : CPMH)

- ผูจัดการสวนบริการลูกคา 
 (Customer Service Center Department : TBDR)

-   วิศวกรสนับสนุน สวนบริการลูกคา 
(Customer Service Center Department : TBDR)

 -   วิศวกรสนับสนุน สวนบริการลูกคา 
(Customer Service Center Department : TBDR)

1.5.3   ผูวิจัยไดเลือกศึกษาในชวงระหวางเดือนมีนาคม 2551 –  เมษายน 2551 รวมระยะเวลา 
2 เดือน

1.6  นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย
สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)  หมายถึง องคกรผูใหบริการ

เครือขายสารสนเทศภาครัฐ (Government Information Network) ดวยการจัดการระบบแลกเปลี่ยน
ขอมูล การสงเสริมระบบเชื่อมโยงขาวสารระหวางภาครัฐและประชาชน  และการสงเสริม
หนวยงานภาครัฐใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการดําเนินงาน เพื่อตอบสนองการ
บริหารงานสําหรับหนวยงานภาครัฐ  ไดอยางปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูง

การประชาสัมพันธองคกรผานสื่อเว็บไซต  หมายถึง การสื่อสารในเชิงการติดตอ 
คนควา และแลกเปลี่ยนขอมูลเพื่อประโยชนในการประชาสัมพันธองคกร ที่นําเสนอขอมูลขาวสาร

DPU



6

ตางๆ  ในรูปของชุดของเอกสารบนบริการเครือขายเทคโนโลยีอินเตอรเน็ต หรือไฮเปอรเทกซ
(Hypertext)  ผานเครือขายอินเตอรเน็ตขององคกร ไปยังผูใชอินเตอรเน็ตที่ซึ่งเปนพนักงานใน
องคกร  เพื่อหวังผลในดานการประชาสัมพันธ การรับรู และทัศนคติในขาวสารนั้นๆ โดยการมี
โฮมเพจใน เวิลด ไวล เว็บ บนอินเตอรเน็ตและมีชื่อเว็บไซตเปนของตนเอง

เว็บไซต (Web Site)  หมายถึง  ชุดของเอกสารบนบริการเครือขายเทคโนโลยี
อินเตอรเน็ตที่นําเสนอขอมูลขาวสารตางๆ ในรูปของชุดของเอกสารบนบริการเครือขายเทคโนโลยี
อินเตอรเน็ต หรือไฮเปอรเทกซ(Hypertext) โดยผสมผสานระหวางขอความ ภาพ เสียง การ
เคลื่อนไหว และเปนระบบที่มีการเชื่อมโยงขาวสารดังกลาวเขากับชุดของขาวสารอื่นๆ ทั่วโลก ทํา
ใหสามารถเรียกดูเอกสารอื่นๆ ที่เชื่อมตอกันไดโดยงาย

เวิลด ไวด เว็บ (World Wide Web)  หมายถึง เครือขายเชื่อมโยงคอมพิวเตอรตางๆ บน
เครือขายอินเตอรเน็ตทั่วโลกเขาไวดวยกัน เปนระบบการเผยแพรขอมูลขาวสารบนเครือขาย
อินเตอรเน็ต เชน การโฆษณา การประชาสัมพันธ ที่มีการเชื่อมโยงกันแบบใยแมงมุมและบน
เครือขายที่สามารถเชื่อมขอมูลในรูปของชุดของเอกสารบนบริการเครือขายเทคโนโลยีอินเตอรเน็ต 
หรือไฮเปอรเทกซ (Hypertext) ชุดหนึ่งไปยังอีกชุดหนึ่ง  ซึ่งเปนทั้งแบบตัวอักษรและแบบกราฟฟก 
(Graphic) ไดแก ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว

กลุมเปาหมาย  หมายถึง  พนักงานที่มีความเกี่ยวของในการผลิตสื่อเว็บไซตเพื่อการ
ประชัสมพันธของกร และพนักงานที่ใชสื่อเว็บไซตของของสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาครัฐ (สบทร.)  
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ผูวิจัยไดคนควาและรวบรวมทฤษฎี แนวคิด และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาเสนอ
เปนกรอบแนวคิด หลักการ และเหตุผลสําหรับทําการวิจัยเรื่อง “การใชสื่อเว็บไซตเพื่อการ
ประชาสัมพันธองคกร ของสํานักบริการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)” ดังนี้

1. แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารทางอินเตอรเน็ต
2. แนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ และการประชาสัมพันธทางอินเตอรเน็ต
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการประชาสัมพันธธุรกิจ
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารทางอินเตอรเน็ต
ปจจุบันเรากําลังอยูในยุคขอมูลขาวสารหรือยุคสารสนเทศ เพราะขอมูลขาวสารไดเขามา

มีบทบาทสําคัญตอวิถีชีวิตของมนุษย จนกลายมาเปนปจจัยที่มีพลังอํานาจในการดําเนินการทุก
รูปแบบของสังคม ทําใหเกิดความตองการขอมูลขาวสารที่ถูกตอง สมบูรณ ทันสมัย และทันตอ
เหตุการณ ดังนั้น เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) จึงมีบทบาทสําคัญมากขึ้น
ในฐานะที่เปนหัวใจสําคัญที่ชวยเพิ่มปริมาณและประสิทธิภาพของการไหลเวียนขอมูลขาวสาร

คอมพิวเตอรเปนหนึ่งในเทคโนโลยีสารสนเทศที่มนุษยไดพัฒนา และนํามาใชเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการสื่อสาร และจัดการขอมูล โดยเชื่อมโยงคอมพิวเตอรที่กระจัดกระจายอยู ณ ที่
ตางๆ เขาไวดวยกันเปนระบบคอมพิวเตอร (Computer Network) ซึ่งชวยใหผูใชงานในระบบ
เครือขายสามารถใชขอมูลรวมกัน แลกเปลี่ยนขอมูล ตลอดจนติดตอสื่อสารกันไดสะดวกรวดเร็ว 
ถูกตองแมนยํามากขึ้น

ในชวงทศวรรษที่ผานมา ระบบเครือขายคอมพิวเตอรไดขยายวงกวางออกไป 
อินเตอรเน็ต (Internet) เปนเครือขายระดับโลกที่ไดรับความนิยมในปจจุบัน อีกทั้งไดรับการพัฒนา
จนกลายเปนเครือขายคอมพิวเตอรที่มีขนาดใหญที่สุดของโลก โดยไดเชื่อมโยงเครือขาย
คอมพิวเตอรที่กระจายครอบคลุมพื้นที่ทั่วโลกเขาไวดวยกัน ภายใตหลักเกณฑมาตรฐานเดียวกัน จึง
ทําใหคนที่อยูหางกันคนละซีกโลกสามารถเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนขอมูลกันไดอยางรวดเร็วทันใจ

DPU



8

สงผลใหระยะทางและเวลาไม เปนปญหาในการติดตอสื่อสารของมนุษยอีกตอไป ความ
สะดวกสบายและประโยชนอันมหาศาลของอินเตอรเน็ต  ทําใหอินเตอรเน็ตไดรับการกลาวขานวา
เปนเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูงสุดในบรรดาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยูในปจจุบัน

บริการของอินเตอรเน็ตครอบคลุมการใชงานในดานตางๆ อยางหลากหลาย เชน 
สามารถใชเปนเครื่องมือสื่อสารระหวางบุคคล รับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส ถายโอนแลกเปลี่ยน
ขอมูล พูดคุยผานเครือขาย เปนศูนยแสดงความคิดเห็น ตลอดจนใชสืบคนขอมูลที่ตองการไดจาก
ทั่วทุกมุมโลก

อินเตอรเน็ตเริ่มมีขึ้นในป พ.ศ. 2512 จากการพัฒนาเครือขายคอมพิวเตอร ARPANET 
(Advance Research Projects Agency Network) เพื่อใชในทางการทหารของกระทรวงกลาโหมของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ตอมาไดมีการขยายเครือขายออกไปโดยเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรของ
มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยตางๆ รวม 50 แหง ในป พ.ศ. 2515 ซึ่งสวนใหญใชเพื่องาน
คนควาวิจัยทางการทหารเปนหลัก  เครือขาย ARPANET ไดรับการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ตามการพัฒนาเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร สงผลใหเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอเขากับเครือขาย
เพิ่มขึ้นเปนทวีคูณ  นับตั้งแตป พ.ศ. 2533 เปนตนมา เครื่องคอมพิวเตอรไดเพิ่มขึ้นจากหลักแสน
เปนหลักลาน โดยเฉพาะเมื่อเริ่มมีการใชอินเตอรเน็ตในทางธุรกิจ ทําใหเครื่องคอมพิวเตอรที่ตอเขา
กับเครือขายเพิ่มขึ้นอยางมากมาย ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีตางๆ ทําใหอุปกรณทางการ
สื่อสารมีราคาถูกลง สงผลใหบุคคลทั่วไปสามารถเขาสูเครือขายอินเตอรเน็ตไดงายและมากขึ้นตาม
ไปดวย

สําหรับประเทศไทย อินเตอรเน็ตไดเริ่มขึ้นในป พ.ศ. 2530 โดยศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) ไดริเริ่มโครงการเครือขายคอมพิวเตอรระหวาง
มหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อเชื่อมโยงศูนยคอมพิวเตอรของหลายมหาวิทยาลัยเขาดวยกัน โดยที่ยังไมได
เชื่อมอินเตอรเน็ต หลังจากนั้นไดมีการเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ต และมีการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส
ในประเทศไทยเปนครั้งแรก โดยเริ่มที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและสถาบันเทคโนโลยีแหง
เอเชีย ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากประเทศออสเตรเลีย และไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีการเชื่อมโยง
เครือขาย และการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเรื่อยมา 
แตมีขอจํากัดในเรื่องของเวลาในการเชื่อมโยงเครือขาย จนกระทั่งในเดือนธันวาคม ป พ.ศ. 2535 
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และสถาบันเทคโนโลยีแหง ไดเชื่อมโยงกับ
เครือขายดวยวงจรเชาแบบถาวรทําใหสามารถเขาถึงอินเตอรเน็ตไดตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
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ตอมาในป พ.ศ. 2538 รัฐบาลไดกําหนดใหป พ.ศ. 2538 เปนปแหงเทคโนโลยี
สารสนเทศ การสื่อสารแหงประเทศไทยไดอนุญาตใหเปดบริการอินเตอรเน็ตในเชิงพาณิชย โดย
คณะรัฐมนตรี ไดอนุมัติใหกอตั้ง บริษัท อินเตอรเน็ตประเทศไทย จํากัด ซึ่งเปนการรวมทุนระหวาง 
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) การสื่อสารแหงประเทศไทย (กสท.) และองคการโทรทัศนแหง
ประเทศไทย (ทศท.)  ซึ่ งถือ เปนผู ใหบริการรายแรก และเริ่มบริการอย าง เปนทางการ
ในวันที่  1 มีนาคม 2538 และไดเริ่มโครงการเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนไทย หรือ 
SchoolNet โดยมีโรงเรียนเขารวมโครงการรุนแรก 30 โรงเรียนไปพรอมๆ กันดวย หลังจากนั้นก็เริ่ม
มีผูใหบริการอินเตอรเน็ตรายอื่นไดรับอนุญาตใหบริการอินเตอรเน็ตที่ถูกกฎหมาย ตั้งแตเดือน
มิถุนายน 2538 เปนตนมา

การใชอินเตอรเน็ตหลังจากป พ.ศ. 2538 เปนตนมา เริ่มเปนที่แพรหลายโดยมีการใช
อินเตอรเน็ตในการรายงานผลการเลือกตั้ง ในการรายงานผลการประชุมสุดยอดเอเชีย – ยุโรป ที่
ประเทศไทยเปนเจาภาพโดยใชเคเบิลใยแกวนําแสง เปนตน

อินเตอรเน็ตมีความสําคัญในการพัฒนาประเทศในหลายดาน โดยในวันที่ 5 ธันวาคม 
2539 ไดมีการเปดบริการขอมูลเครือขายกาญจนาภิเษก ตามพระราชดําริของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที ่http://kanchanapisek.or.th เพื่อเปนการนําเสนอขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุยเดช และผลงานของ
หนวยงานตางๆ กวาสิบหนวยงานที่ทํางานสนองพระราชดําริ รวมถึงกิจกรรมดานเทคโนโลยีเพื่อ
การพัฒนาประเทศ และพัฒนาสังคมในดานตางๆ (ทวีศักดิ์ กออนันตกูล, 2549, ตุลาคม)

ปจจุบันบริการดานตางๆ บนอินเตอรเน็ต แบงไดเปน 6 ประเภทใหญ ๆ ดังนี้
1.  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail)  
เปนการรับและสงขอความที่มีขั้นตอนคลายกับการสงจดหมายทางไปรษณีย แตเปน

ระบบอัตโนมัติผานคอมพิวเตอร ผูใชสามารถสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกสถึงผูใชงานในอินเตอรเน็ต
ไดทั่วโลก เมื่อมีการสงขอความ ขอความนั้นก็จะถูกสงไปยังผูรับเกือบจะทันที หากผูรับไมได
เชื่อมตอกับเครือขายในขณะนั้น ขอความจะถูกเก็บในกลองจดหมาย โดยผูรับสามารเปดอานได
ทันทีที่เชื่อมตอกับเครือขายไมวาจะอยูที่ใดในโลก

2.  บริการถายโอนแฟมขอมูลและโปรแกรมตางๆ (File Transfer Protocol – FTP) 
เปนบริการทําสําเนาแฟมขอมูลจากคอมพิวเตอรเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง รวมไป

ถึงการดาวนโหลด (Download) โปรแกรมคอมพิวเตอรจากเครื่องคอมพิวเตอรอื่นที่อยูหางไกลมา
ใชงานที่เครื่องของตน ในทางกลับกันก็สามารถสงขอมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอรอื่น โดยที่ผูใชไม
จําเปนตองเดินทางไปที่เครื่องนั้น

3.  บริการคนหาไฟล และฐานขอมูลทางไกล (Gopher, Archies, WAIS)
เปนโปรแกรมอํานวยความสะดวกในการคนหาขอมูลที่ตองการจากขอมูลจํานวนมากที่

อยูบนเครือขายอินเตอรเน็ตใหคนหางายขึ้น โดยไมจําเปนตองใชคําสั่งที่ซับซอน เปรียบเสมือนการ
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คนหาขอมูลผานศูนยรวมของบัตรรายการของหองสมุดขนาดยักษที่มีเครือขายทั่วโลก โดยผูคนหา
ไมจําเปนตองทราบรายละเอียดทั้งหมดของสิ่งที่ตองการคนหา เพียงกําหนดคําหรือวลีที่ตองการ
คนหา โปรแกรมก็จะแสดงขอมูลที่เกี่ยวของใหคนหาไดทันที

4.  กลุมสนทนา และกระดานขาว (Bulletin Board)
เนื่องจากมีผูใชอินเตอรเน็ตเปนจํานวนมากทั่วโลกจึงมีการจัดแบงกลุมเพื่อการ

แลกเปลี่ยนทรรศนะและแสดงความคิดเห็นในหัวขอตางๆ ผานทางเครือขาย โดยไมจําเปนตองรูจัก
กัน เพียงแตสนใจในเรื่องเดียวกันเทานั้น

5.  ระบบการสนทนาดวยการพิมพโตตอบระหวางกันแบบออนไลน (Internet Relay Chat :
IRC)  คือ การพิมพโตตอบ พูดคุยสนทนาในทันที ของผูที่เขามาใชเครือขายอินเตอรเน็ตในเวลา
เดียวกัน นิยมเรียกสั้นๆ วา Chat

6.  บริการ เวิลด ไวด เว็บ (World Wide Web – WWW หรือ WEB)
เปนการบริการเครือขายมัลติมีเดียหรือสื่อประสมที่เรียกวา เครือขายใยแมงมุมคลุมโลก 

เพราะเปนระบบสื่อสารที่มีความเร็วสูง สามารถแสดงไดทั้งตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และ
เสียง โดยเปนการบริการที่คนทั่วโลกนิยมใชสูงสุด และมีอัตราการขยายตัวเร็วที่สุดเมื่อเทียบกับ
บริการอื่นๆ

โดย  Hiltz  (อางถึงใน ตองจิตต สุวรรณศร, 2543 : 26) ไดกลาวถึงการนําคอมพิวเตอร
มาใชเปนชองทางการสื่อสารวา การนําคอมพิวเตอรเพื่อเปนชองทางในการสื่อสาร (Computer 
Mediates หรือ CMC) เกิดในชวงกลางทศวรรษที่ 20 ปรากฏการณของการนําคอมพิวเตอรมาใชเพื่อ
การสื่อสารสามารถแบงออกเปน 3 รูปแบบ คือ ใชเพื่อการแทนที่ (Substitution) ใชเพื่อการเสริม 
(Add on) และใชเพื่อการแผขยาย (Expansion) 

ปรากฏการณของการแทนที่ (Substitution) นั้นจะเกิดขึ้นเมื่อ CMC ถูกนํามาใชขณะที่
การสื่อสารแบบเดิมยังคงอยู เชน การอานผังรายการโทรทัศนกอนที่จะเปดดูรายการโทรทัศนที่
ตองการ เปนตน ปรากฏการณของการแผขยาย (Expansion) คือการใช CMC เพื่อการสื่อสารที่
แตกตางไปจากกระบวนการสื่อสารแบบเดิม เชน อานหนังสือพิมพบนอินเตอรเน็ตจะเปนอีก
รูปแบบหนึ่งของการบริโภคสื่อหนังสือพิมพ แมวาจะเปนหนังสือพิมพฉบับเดียวกันก็ตาม

เคอรร และฮิลทซ (Kerr and Hiltz) ไดสรุปแนวคิดเกี่ยวกับระบบการสื่อสารโดยผาน
ตัวกลางคอมพิวเตอร ไดแก 

1.  ปจจัยสําคัญในกระบวนการสื่อสารผานคอมพิวเตอร ไดแก ซอฟตแวรที่นํามาใชใน
การควบคุมระบบการสื่อสารผานตัวกลางคอมพิวเตอร ซึ่งซอฟตแวรที่นํามาใชตองสามารถสราง
ปฎิสัมพันธได เชน ความสามารถในการเขาถึงขอมูล การประมวลผล และความสามารถในการ
โตตอบ นอกจากนั้น ไดกําหนดใหคุณสมบัติในการสรางปฏิสัมพันธดานการแสดงความคิด
ยอนกลับ (Feed back) ในรูปของขอความ (Text Base Communication) เปนสิ่งสําคัญที่สุดใน
กระบวนการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกัน
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2.  ผลกระทบที่เกิดจากการใชคอมพิวเตอรในระบบการสื่อสารตอพฤติกรรมของบุคคล
เปนการเขาไปเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานและการตัดสินใจ การเพิ่มโอกาสใหมๆ ในการดําเนิน
ชีวิต เชน การมีเวลาวางมากขึ้น หรือมีทางเลือกและเวลาในการสื่อสารเพิ่มมากขึ้น เพลิดเพลินกับ
การทํางานมากขึ้น ประหยัดเวลาในการเดินทาง เปนตน ในขณะเดียวกันก็อาจกอใหเกิดความ
เปลี่ยนแปลงในดานของกิจกรรมยามวาง เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดขอมูลจากเดิมที่เปนเอกสารจํานวน
มาก

กระบวนการในการสื่อสารผานตัวกลางคอมพิวเตอร ผูสงสารจะทําการเขารหัสสาร 
(Encoding) ในรูปของขอความ สงผานเครื่องคอมพิวเตอรของเครื่องสงสารไปยังคอมพิวเตอรของ
ผูรับสารซึ่งในยุคแรก สารจะสื่อสารกันดวยขอความ (Text) เพียงอยางเดียว แตตอมาเมื่อเทคโนโลยี
พัฒนาขึ้นจนกลายเปนระบบ เวิลด ไวด เว็บ (World Wide Web) ทําใหสามารถสื่อสารไดทั้ง
ขอความ ภาพ และเสียง หรือแมแตภาพเคลื่อนไหว

ขณะที่ ฮอฟฟแมน และคณะ (Dona L. Hoffman, Thomas P. Novak and Patrali 
Chatterjee, 1995) ไดทําการศึกษาการสื่อสารบน เวิลด ไวด เว็บ และนําเสนอแบบจําลองการสื่อสาร
บน เวิลด ไวด เว็บ ดังนี้

ภาพที่ 2.1  แสดงแบบจําลองการสื่อสารมวลชน บน World Wide Web

ที่มา  : ตองจิต  สุวรรณศร, 2543

M
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จากแผนภาพ ตัวเนื้อหา (Content) คือขอมูลขาวสารที่ถูกสรางขึ้นมาโดยสื่อมวลชน M  
นั่นคือ เว็บไซตของสื่อมวลชนประเภทตางๆ หรือเนื้อหานั้นอาจจะถูกสรางขึ้นโดยผูรับสาร 
(Audience) ก็ได  โดยทั้งสื่อมวลชนและผูรับสารจะทําการสงผานขอมูลขาวสารที่ตนเองสรางขึ้น
ไปยังตัวสื่อ (Medium) ซึ่งในที่นี้ก็คือ เวิลด ไวด เว็บ

จากแบบจําลองแสดงใหเห็นวา ผูรับสารสามารถมีปฏิสัมพันธไดกับตัวสื่อ ในที่นี้คือ 
World Wide Web โดยตรง ตัวอยางเชน การที่ผูรับสาร (A) เขามาสืบคนขอมูลในเว็บไซต 
(Medium) ที่ตนเองสนใจ หรือใชสรางเนื้อหา (Content) โดยการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกสสงไป
ยังผูสรางเว็บไซตนั้นอีกทีหนึ่ง ซึ่งประการหลังนั้น ถือเปนการสื่อสาระหวางบุคคล

สําหรับผูสงสารก็มีลักษณะการใชงานในรูปแบบเดียวกัน นั่นคือ การใชเว็บไซตเปน
ชองทางในการสื่อสารทั้งในลักษณะสื่อสารมวลชน คือ นําเสนอขอมูลบนเว็บไซต และในลักษณะ
ของการสื่อสารระหวางบุคคลเมื่อตองตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส หรือตอบคําถามจากกระดานขาว
แกผูรับสารที่เขามาสอบถามและใชบริการเว็บไซต

จากความกาวหนาของเทคโนโลยีการสื่อสารที่พัฒนาไปอยางไมหยุดยั้ง ดังที่กลาวมา
ขางตน ทําใหการสื่อสารผานเครือขายอินเตอรเน็ตไดรับความสนใจและนิยมแพรหลายอยาง
กวางขวางทั่วโลก อินเตอรเน็ตเปรียบเสมือนชองทางการสื่อสารรูปแบบใหม ที่มีความแตกตาง
เหนือกวาสื่อเดิมๆ ดังนี้

1.   สามารถเผยแพรขอมูลขาวสารไดอยางไมจํากัดในดานพื้นที่ในการสื่อสารขอมูล
รายละเอียด

2.   มีคุณสมบัติของการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) 
                      3.  ครอบคลุมและเขาถึงกลุมเปาหมายไดสะดวกภายในเวลาอันรวดเร็ว ดวยคาใชจาย
ที่ต่ํา และมีตนทุนคงที่

4.  สามารถเก็บขอความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และเสียงไวไดในลักษณของ
ไฟลขอมูล

5.   ผูรับสารสามารถควบคุมขอมูลที่ตองการทราบได ทําใหเกิดความตั้งใจและสนใจใน
การรับสาร

6.   สามารถดูซ้ําไดมากเทาที่ตองการ
7.   ปราศจากขอกําหนดดานเวลาในการเขาถึงขอมูล เพราะสามารถใชบริการไดตลอด 

24 ชั่วโมง

DPU



13

8.  สามารถสํารวจความคิดเห็นของผูรับสารไดโดยตรงผานเว็บไซตโดยผาน
แบบสอบถามหรือ e-mail

สําหรับขอดอยของสื่ออินเตอรเน็ตเมื่อเทียบกับสื่ออื่น คือ
1. อินเตอรเน็ตตองใชบริการผานเครื่องคอมพิวเตอรและโมเด็ม ซึ่งปจจุบันยังคงมี

ราคาสูง ทําใหยากที่จะเขาถึงกลุมเปาหมายที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต่ํา
2. อินเตอรเน็ตตองสื่อสารโดยอาศัยระบบโทรศัพท สําหรับพื้นที่ที่โทรศัพทไปไมถึง 

ไมวาจะเปนระบบโทรศัพทแบบมีสายหรือระบบไรสาย ก็ไมสามารถใชบริการอินเตอรเน็ตได
3. ผูใชอินเตอรเน็ตตองมีทักษะในการใชคอมพิวเตอรดวย
4. คาใชบริการอินเตอรเน็ตยังคงมีราคาคอนขางสูง ทําใหผูใชบริการโดยสวนตัวไม

ผานสถานที่ทํางาน หรือสถานศึกษามีคาใชจายในการใชบริการคอนขางสูง
อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงขอจํากัดของอินเตอรเน็ตแลว พบวา แมการสื่อสาร

อินเตอรเน็ตจะมีขอจํากัดบางประการ แตดวยศักยภาพในการนําเสนอขอมูลขาวสาร ประกอบการ
พัฒนาเทคโนโลยีในดานการสื่อสารผานระบบสารสนเทศที่มีอยางตอเนื่องไมหยุดยั้ง อันจะสงผล
ใหขอจํากัดในเรื่องคาใชจายในการใชบริการ และพื้นที่ในการใหบริการหมดไปในอนาคต 
อินเตอรเน็ตจึงถือเปนชองทางการสื่อสารเพื่อการพัฒนาทวีความสําคัญขึ้นทุกขณะ

องคการอนามัยโลก ไดกลาวถึงการนําอินเตอรเน็ตมาใชในการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ดานสุขภาพไววา การเผยแพรขอมูลขาวสารดานสุขภาพทางอินเตอรเน็ต จึงเปนทางเลือกใหมอีก
ทางหนึ่งที่จะชวยในการพัฒนาบุคคล และสังคม เปนการเพิ่มทักษะในการดํารงชีวิตใหประชาชน
สามารถควบคุมสภาวะสุขภาพและสิ่งแวดลอมไดดวยตนเองมากขึ้น และสามารถเลือกทางเลือกที่
จะเกื้อหนุนตอสุขภาพ สามารถเผชิญกับโรคเรื้อรัง และการบาดเจ็บตางๆ ที่หลีกเลี่ยงไมได

2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ และการประชาสัมพันธทางอินเตอรเน็ต
     2.2.1  ความหมายของการประชาสัมพันธ

   คําวา การประชาสัมพันธ (public relations) ไดมีผูใหคํานิยามที่นาสนใจไวมากมาย ซึ่ง
ความหมายที่บัญญัติไวมีดังนี้ 
                   เสกสรร สายสีสด (2541: 20-23)  ไดกลาวถึงความหมายของการประชาสัมพันธไวดังนี้
Pubic หมายถึง ประชา หมูคณะ  Relations  หมายถึง  สัมพันธ การผูกพัน  ดังนั้น เมื่อนํา 2 คํานี้มา
รวมกันจะไดความหมายของการประชาสัมพันธวา  การเกี่ยวของผูกพันกับหมูคน การ
ประชาสัมพันธ จึงเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของผูกพันกับหมูคน หรือความสัมพันธระหวางหนวยงาน 
สถาบันกับกลุมประชาชนนั่นเอง
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ตามความหมาย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2540 ไดใหความหมายวา
“ประชาสัมพันธ หมายถึง การติดตอสื่อสารเพื่อสงเสริมความเขาใจอันถูกตองตอเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบในการนี”้

ขณะที่ หนังสือศัพทานุกรมสื่อสารมวลชนไดใหความหมายของการประชาสัมพันธวา
การประชาสัมพันธ หมายถึง กิจกรรมที่ปฎิบัติอยางตอเนื่องตามแผนที่ไดวางไว เพื่อเสริมสราง
ความเชื่อถือ ศรัทธาในบุคคลและสถาบัน การประชาสัมพันธ อาจแบงออกเปนหลายประเภท เชน 
การประชาสัมพันธโรงเรียน การประชาสัมพันธสําหรับโรงพยาบาล การประชาสัมพันธของรัฐบาล 
เปนตน ซึ่งการประชาสัมพันธประกอบดวยกระบวนการ 4 ประการ คือ

1. การคนควาหาขอมูล (Fact-finding)
2. การวางแผน (Planning)
3. การสื่อสาร (Communication)
4. การติดตามประเมินผล (Evaluation)
นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการไดใหทัศนะเกี่ยวกับการประชาสัมพันธที่นาสนใจอีกไดแก
เรยมอน ไซมอน (อางถึงใน ปยะวรรณ  หอมถวิล, 2540:25) ศาสตราจารยวิชาการ

ประชาสัมพันธแหงมหาวิทยาลัยซีราคิวส  ประเทศสหรัฐอเมริกา ใหความหมายของการ
ประชาสัมพันธไววา “การประชาสัมพันธ คือ การสงเสริมใหเกิดความกลมเกลียวราบรื่น และความ
นิยมระหวางบุคคลกับหนวยงาน หรือสถาบันและบุคคลอื่นๆ รวมทั้งกลุมประชาชนพิเศษ (special 
publics) หรือชุมชนกลุมใหญ โดยการสื่อสารความหมายผานสิ่งที่สามารถตีความหมายได และมี
การพัฒนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางฉันไมตรีรวมทั้งการประเมินปฎิกิริยาทาทีของประชาชน”

คัทลิปและเซนเตอร (อางถึงใน ปยะวรรณ หอมถวิล, 2540 :26) นักวิชาการแหง
มหาวิทยาลัยจอรเจีย และมหาวิทยาลัยซานดิเอโก ใหคําจํากัดความวา “การประชาสัมพันธ หมายถึง 
การติดตอสื่อความหมายทางดานความคิดเห็นจากหนวยงานไปสูกลุมประชาชนที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
การรับฟงความคิดเห็น และประชามติที่ประชาชนมีตอหนวยงานอยางจริงใจ โดยมุงทีจะสราง
ผลประโยชนรวมกัน และชวยใหหนวยงานสามารถปรับตัวเองใหสอดคลองกลมกลืนกับสังคมได 
ฉะนั้นการประชาสัมพันธจึงถูกนํามาใชในลักษณะความหมาย 3 ประการ คือ
 1. การสรางความสัมพันธระหวางหนวยงานกับกลุมประชาชน
 2. วิธีการที่หนวยงานใชเพื่อสรางความสัมพันธ

3. คุณภาพ และสถานภาพแหงความสัมพันธนั้นๆ
Bernays (อางถึงใน วิรัช ลภิรัตนกุล, 2544: 17) ผูบุกเบิกงานประชาสัมพันธ ใหความเห็น

วา การประชาสัมพันธมีความหมาย 3 ประการ ดวยกัน คือ 1) เผยแพรชี้แจงใหประชาชนทราบ 2) 
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ชักชวนใหประชาชนมีสวนรวมดวย ตลอดจนเห็นดวยกับวัตถุประสงคและวิธีดําเนินงานของ
สถาบัน 3) ประสานความคิดเห็นของกลุมประชาชนที่เกี่ยวของใหเขากับจุดมุงหมาย และวิธีการ
ดําเนินงานของสถาบัน

ขณะที่ วิรัช ลภิรัตนกุล (2544 : 18) ใหคําจํากัดความวา “ การประชาสัมพันธ คือ วิธีการ
ของสถาบันอันมีแบบแผนและการกระทําที่ตอเนื่อง ในอันที่จะสรางหรือยังใหเกิดความสัมพันธอัน
ดีกับกลุมประชาชน เพื่อใหสถาบันและกลุมประชาชนที่เกี่ยวของ มีความรู ความเขาใจ และให
ความสนับสนุนรวมมือซึ่งกันและกัน อันจะเปนประโยชนใหสถาบันนั้นๆ ดําเนินงานไปไดผลดีสม
ความมุงหมาย โดยมีประชามติเปนแนวบรรทัดฐานสําคัญดวย ”

นอกจากนี้  ยังมีสมาคม สถาบัน ตลอดจนนักวิชาการและผู เชี่ยวชาญดานการ
ประชาสัมพันธอีกเปนจํานวนมาก ตางก็ใหความหมายและคําจํากัดความของการประชาสัมพันธไว
อยางหลากหลาย ซึ่งสวนใหญจะมีความแตกตางกันในถอยคําและรายละเอียดปลีกยอย แต
แนวความคิดและความหมายจะอยูในแนวเดียวกันทั้งสิ้น ดังนั้นกลาวโดยสรุป การประชาสัมพันธ 
คือ การเสริมสรางความสัมพันธและความเขาใจอันดี ระหวางองคกรหรือสถาบันกับกลุมประชาชน
ที่เกี่ยวของ เพื่อหวังผลในความรวมมือและสนับสนุนจากประชาชนนั่นเอง
      2.2.2   วัตถุประสงคของการประชาสัมพันธ

 การประชาสัมพันธ เปนวิธีการสื่อสารประเภทหนึ่งมีวัตถุประสงคอยางชัดเจนอยู 3 
ประการดวยกัน คือ (กรรกณิการ  อัศวดรเดชา, 2544 : 6-9)
             2.2.2.1 การประชาสัมพันธเพื่อสรางความนิยม

    การประชาสัมพันธเปนกลไกหนึ่งของการบริหารเพื่อสรางความนิยม ความเขาใจ และ
การสนับสนุนจากประชาชนตอหนวยงาน ดังนั้น การประชาสัมพันธจึงเปนความพยายามของ
หนวยงานเพื่อชักจูงใหประชาชนสนับสนุนกิจการและการดําเนินงานของหนวยงาน

การสนับสนุนจากประชาชนมีความสําคัญยิ่ งในโลกปจจุบัน ยิ่ งสังคมมีความ
สลับซับซอนมากขึ้น การสรางภาพลักษณเพื่อความนิยมที่ดีจึงเปนสิ่งจําเปน เพราะการที่จะไดรับ
การสนับสนุนจากประชาชนนั้น จําเปนที่จะตองไดรับความนิยมจากประชาชนเสียกอน

ความนิยมเปนสิ่งสําคัญในการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานใหเกิดความราบรื่น
และบรรลุเปาหมาย ความนิยมจากประชาชนทําใหกิจการของหนวยงานเจริญกาวหนา มีความ
มั่นคงซึ่งทําใหหนวยงานสามารถประสบความสําเร็จได

การสรางความนิยมจะตองกระทําอยางเปนระบบ มีลักษณะปลุกเราเพื่อสรางและรักษา
ไวซึ่งความนิยม ความศรัทธา และความเชื่อถือจากประชาชน โดยการแสดงออกใหประชาชนเห็น
การดําเนินกิจการของหนวยงาน การเผยแพรนโยบายการดําเนินงานและกิจกรรมตางๆ ให
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ประชาชนรู บอกกลาวเรื่องราวตางๆ อยางตอเนื่อง และพยายามใชการติดตอแบบยุคลวิธี เพื่อสราง
ความนิยมเลื่อมใสจากประชาชน ซึ่งจะเปนสิ่งสนับสนุนในการดําเนินงานของหนวยงานใหไดรับ
ความสําเร็จโดยสะดวกขึ้น
             2.2.2.2 การประชาสัมพันธเพื่อปองกันและรักษาชื่อเสียง

ชื่อเสียงของหนวยงานเปนสิ่งสําคัญมาก หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ประชาชนจะขาด
ศรัทธาและความนิยมหนวยงานก็จะดําเนินงานไปดวยความยากลําบากและไมสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคตามที่ตองการได

ชื่อเสียงของหนวยงานมีสวนเกี่ยวพันไปถึงภาพลักษณ ฉะนั้น หนวยงานทุกแหงจึงตอง
ปกปองและรักษาชื่อเสียงของตนไวใหดีเสมอ โดยมีการดําเนินงานที่ซื่อสัตยสุจริต เอาใจใสตอ
ประชาชนที่เกี่ยวของ มีสวนรับผิดชอบตอสังคม รวมทั้งเปนพลเมืองดีในทุกดาน การปองกันและ
รักษาชื่อเสียงเปนการสรางฐานะของหนวยงานใหมั่นคง เพราะหนวยงานที่มั่นคงมีชื่อเสียงดี 
ประชาชนก็จะเลื่อมใสใหความรวมมือดี

    การปองกันและรักษาชื่อเสียง กระทําไดโดยการพิจารณาหาขอบกพรองของตนเองใน
สิ่งที่กอใหเกิดความไมพอใจหรือไมสะดวกใจแกประชาชน หรืออาจทําใหประชาชนเขาใจผิด แลว
หาทางปรับปรุงแกไข นอกจากนี้ยังตองคอยตรวจสอบดูความเขาใจของประชาชนเปนระยะๆ 
เนื่องจากหากชื่อเสียงเสียไป ยอมเปนการยากที่จะกูชื่อเสียงที่ดีใหกลับคืนมา

ขาวลือเปนอีกสิ่งหนึ่งที่ทําใหเกิดภาพลักษณเสียหายแกหนวยงาน โดยเฉพาะขาวลือ
ในทางรายแกหนวยงาน ขาวลือเปนสิ่งที่ยากลําบากตอการแกไข เพราะไมมีตนตอแนชัด ฉะนั้น วิธี
ปองกันรักษาชื่อเสียงของหนวยงานคือตองทําดี มีความซื่อตรง ใหบริการดวยดี บําเพ็ญประโยชน
เพื่อสังคมสวนรวม มีการเผยแพรขาวสารไปสูประชาชนอยางตอเนื่องและเปดเผยคุณความดี
ประโยชน ในฐานะของหนวยงานตามชวงจังหวะที่เหมาะสม เปนการสรางความศรัทธา ความนิยม 
และความไววางใจของประชาชน และเปนการปองกันการเขาใจผิดและเสริมสรางเกียรติคุณ 
รวมทั้งรักษาชื่อเสียงของหนวยงานดวย

2.2.2.3  การประชาสัมพันธเพื่อความเขาใจอันดี
การสรางความเขาใจอันดีเปนสิ่งจําเปน เพราะการที่หนวยงานจะบริหารและดําเนิน

กิจการใหเกิดผลดี ประชาชนจะตองเขาใจความมุงหมาย นโยบาย และแผนการดําเนินงาน ตลอดจน
วิธีการอยางถูกตอง เพราะจะทําใหเกิดความรวมมือและการสนับสนุนจากประชาชน การสราง
ความเขาใจอันดีจะตองทํากับประชาชนทั้งภายในและภายนอกหนวยงานคือ

- ประชาชนภายในหนวยงานจะตองมีการชี้แจงแถลงขอเท็จจริงของหนวยงาน เชน 
นโยบาย วัตถุประสงค แผนการดําเนินงาน ความเจริญกาวหนา และผลงานใหผูปฏิบัติงานไดทราบ
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เปนระยะๆ ผูปฏิบัติงานของหนวยงานเปนบุคคลกลุมแรกซึ่งมีความใกลชิดและเปนกําลังสําคัญ
ของหนวยงานมากที่สุด ฉะนั้น จึงตองสรางความเขาใจอันดีใหเกิดขึ้นตลอดเวลา เพราะความเขาใจ
อันดีจะทําใหเกิดความสัมพันธที่ดีตอกัน เกิดความรักใครสามัคคีกลมเกลียวกัน เสริมสรางขวัญและ
กําลังใจ ความจงรักภักดีตอหนวยงาน ซึ่งจะเอื้ออํานวยใหการบริหารและการดําเนินงานของ
หนวยงานเปนไปดวยความราบรื่น และมีประสิทธิภาพผูปฏิบัติงานทุกระดับชั้นเขาใจปญหาและ
นโยบายของหนวยงานไปในทิศทางเดียวกัน ปญหาดานการขัดแยง และแรงงานสัมพันธก็จะลดลง
และหมดไปในที่สุด

- ประชาชนภายนอกหนวยงาน  จะตองมีการสรางความเขาใจใหเกิดขึ้นตลอดเวลา เพื่อ
ความรวมมือและการสนับสนุนที่ดี ประชาชนภายนอกหนวยงาน อาจจะแบงเปนกลุมยอยไดหลาย
กลุม บางกลุมก็มีความสัมพันธและเกี่ยวของกับหนวยงานโดยตรง บางกลุมก็เกี่ยวของกับ
หนวยงานทางออม อยางไรก็ตาม ไมวาเกี่ยวของโดยตรงหรือโดยออม หรือมากนอยเพียงใด 
หนวยงานจะตองถือเปนหนาที่ที่จะตองสรางความเขาใจอันดีใหเกิดขึ้นแกประชาชนเหลานั้น 
เพราะความเขาใจอันดีจะเปนผลใหเกิดประชามติที่เปนผลดีตอหนวยงาน

การสรางความเขาใจอันดีกระทําไดหลายรูปแบบ สําหรับประชาชนภายในอาจจะสราง
ความเขาใจดวยสื่อแบบเผชิญหนา  (face to face) สื่อเอกสารสิ่งพิมพประเภทวารสาร
ประชาสัมพันธ ฯลฯ สวนประชาชนภายนอกเปนการเกี่ยวของสัมพันธกับประชาชนกลุมใหญหรือ
จํานวนมาก จึงอาจใชเครื่องมือสื่อสารเขาชวยเผยแพรขยายขาวดวย อันไดแก สื่อมวลชนและการจัด
นิทรรศการ เปนตน

2.2.3 ความสําคัญของการประชาสัมพันธในสังคมปจจุบัน
สังคมในยุคปจจุบันถือไดวาเปนสังคมแหงขาวสารขอมูลยุคโลกาภิวัตน ขอมูลขาวสาร

จึงเปนเรื่องสําคัญและมีการแขงขันกันดานขอมูลเพิ่มมากขึ้น หลายหนวยงานไดเห็นความสําคัญ
ของขอมูลขององคกร สถาบันที่จะสื่อสารออกไปสูกลุมเปาหมาย เพื่อเกิดความเขาใจถึงภาระหนาที่
ขององคกรที่ถูกตอง นอกจากนี้การประชาสัมพันธเปนกลไกแหงการชักนําความประทับใจ และ
ภาพลักษณที่ดีของหนวยงาน องคกร สถาบันไปสูประชาชนดวยวิธีการบอกกลาว ชี้แจงให
ประชาชนไดทราบ และเกิดความรูความเขาใจในหนวยงาน ซึ่งการบอกกลาวชี้แจงนี้ หมายรวมถึง
การชี้แจง เผยแพรนโยบาย วัตถุประสงคการดําเนินงานและกิจกรรมผลงานตางๆ ของหนวยงาน 
ตลอดจน ขาวคราวความเคลื่อนไหวของหนวยงาน สถาบัน ซึ่งนับวาเปนการปูพื้นฐานแหงความ
เขาใจใหแกหนวยงาน ซึ่งเหมาะสมแกสภาพสังคมปจจุบัน ที่มีแนวโนมขยายตัวเปนสังคมที่
สลับซับซอนยิ่งขึ้น ทําใหหนวยงานและประชาชนเกิดความเหินหางและมีชวงตางกันขึ้น การ
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ประชาสัมพันธจึงมีบทบาทในการทําหนาที่สะพานเชื่อมโยงความเขาใจ กอใหเกิดความรูสึกและ
สัมพันธภาพที่ดีตอกัน อันจะนําไปสูความรวมมือกันในที่สุด และบรรลุถึงความเขาใจรวมกัน

เสกสรร  สายสีสด (2542 : 18-20) กลาวถึง บทบาทของการประชาสัมพันธในสังคม
ปจจุบัน มีความสําคัญมากยิ่งขึ้น เนื่องมาจาก

1. ชองวางการสื่อสารในสังคม  ในสังคมที่มีความสลับซับซอนหรือสังคมที่มีขนาด
ใหญนั้น ประชาชนมีแนวโนมที่จะดํารงชีวิตในรูปแบบที่ตางคนตางอยู ไมมีใครสนใจใคร จึงทําให
เกิดชองวาง (gap) ตางๆ ขึ้นมากโดยเฉพาะอยางยิ่งชองวางแหงการสื่อสาร (communication gap) 
เชน องคกร สถาบัน เกิดชองวางการสื่อสาร การประชาสัมพันธกับประชาชน เปนตน และโดยที่
องคกร สถาบันตางๆ ไมวาจะองคกรของรัฐบาลหรือภาคเอกชนยอมตองอาศัยความรวมมือ
สนับสนุนจากประชาชน  จึงเกิดความจําเปนที่ตองมีการติดตอสื่อสาร ประชาสัมพันธกับประชาชน
อยางมีประสิทธิภาพ ผูที่ทําหนาที่เปนสื่อกลางและผูอยูระหวางกลางคือ นักประชาสัมพันธ ซึ่งมี
ภารกิจหลักในการลดและกําจัดชองวางตางๆ แหงการสื่อสารใหหมดสิ้นไป โดยใชเทคนิคและวิธี
ตามหลักวิชาการประสานกับเครื่องมือสื่อสารตางๆ เพื่อประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ ดวย
เหตุนี้จึงทําใหเกิดอาชีพนักประชาสัมพันธขึ้น และเกิดแผนกหรือฝายการประชาสัมพันธ ในองคกร
สถาบันตางๆ เพื่อการประชาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพของหนวยงาน

2. จํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นในสังคม จํานวนประชากรของแตละประเทศในโลกตางมี
แนวโนมที่จะสูงขึ้นทุกปในอัตราที่รวดเร็ว หลายประเทศไดพยายามลดอัตราการเกิด แตกระนั้น
จํานวนประชากรโลกก็ยังมีมากขึ้นเปนลําดับ เมื่อจํานวนประชากรเพิ่มขึ้น ธุรกิจตางๆ ก็เพิ่มมากขึ้น
เปนเงาตามตัวเพื่อสนองรับตอจํานวนประชากร เมื่อธุรกิจและหนวยงานตางๆ เพิ่มขึ้นก็ยอม
ตองการนักประชาสัมพันธมากขึ้น นักประชาสัมพันธจึงทําหนาที่ในการที่จะใหประชาชนจํานวน
มากไดเขาใจถึงหนวยงาน สถาบันตางๆ ที่ประชาชนจําเปนตองติดตอ เกี่ยวของดวยไมวาจะเปน
หนวยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชนก็ตาม

3. การมีความรับผิดชอบตอสังคม การประชาสัมพันธมีความสําคัญขึ้นและเริ่มเจริญขึ้น
รวดเร็ว เมื่อหนวยงานธุรกิจเอกชนอันไดแก บริษัท หางราน เริ่มยอมรับวาจะตองมีสวนรวม
รับผิดชอบตอสังคม (Social responsibility) และบริการอํานวยประโยชนแกประชาชน ฉะนั้น 
หนวยงานธุรกิจทั้งหลายจึงควรชวยเหลือแกสังคม บริการสังคม และชุมชน รวมทั้งการให
สวัสดิการสงเคราะหตางๆ สงเสริมสุขภาพอนามัยและศิลปวัฒนธรรมตลอดจนการชวยเหลือ
ทางดานการศึกษา เชน ใหทุนการศึกษาและอุปกรณการศึกษา การสรางโรงเรียนใหกับชุมชน สิ่ง
เหลานี้ทําใหบริษัทจําเปนตองมีการประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมและบริการสาธารณะหรือสังคม
ดังกลาว
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4. รัฐบาลมีภารกิจเพิ่มมากขึ้นกวาเดิม เมื่อหนวยงานธุรกิจขยายตัวเพิ่มมากขึ้น รัฐก็
จําเปนตองมีภารกิจเพิ่มมากขึ้น ในการควบคุมดูแลและตรวจสอบหนวยงานธุรกิจใหดําเนินงาน
อยางสุจริตตามกฎหมาย บางครั้งนักการเมืองและขาราชการก็เกิดความเขาใจผิดตอการดําเนินงาน
ของบริษัท เกิดการวิพากษวิจารณ สถาบันธุรกิจอยางเสียหาย ทําใหสถาบันธุรกิจตองใชการ
ประชาสัมพันธจางนักประชาสัมพันธมาทํางานดานนี้ให คือ การประชาสัมพันธกับรัฐบาล หรือรัฐ
สัมพันธ เพื่อใหรัฐบาลและหนวยงานราชการเกิดความเขาใจในหนวยงานของตนถูกตองยิ่งขึ้น

5. พัฒนาการของเครื่องมือสื่อสารเทคโนโลยีสมัยใหม  การดําเนินการประชาสัมพันธ
ในปจจุบัน มีเครื่องมือสื่อสารที่อํานวยความสะดวกใหเปนจํานวนมาก ทําใหการประชาสัมพันธมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถแพรกระจายขาวสารไดอยางรวดเร็ว และเขาถึงกลุมประชาชนเปน
จํานวนมากได เชน โทรสาร โทรศัพทติดตามตัว หรือแมแตการสื่อสารผานเครื่องคอมพิวเตอร 
(MODEM) เปนตน

6. มาตรฐานใหมทางดานจริยธรรม   การดําเนินธุรกิจยุคใหมมีมาตรฐานทางจริยธรรม
สูงขึ้น หนวยงานธุรกิจเลิกดําเนินงานแบบลับๆ หรือปดหูปดตาประชาชน มาตรฐานทางจริยธรรม
ทางธุรกิจทําใหผูบริหารของหนวยงานตองพูดความจริง มีสัจจะในการดําเนินธุรกิจดวยความ
ยุติธรรม และปฎิบัติตอประชาชนดวยความซื่อสุจริตยิ่งขึ้น

7. อิทธิพลของผูบริโภคและบทบาทการพิทักษคุมครองผูบริโภค หนวยงานธุรกิจมีการ
แขงขันกันมากขึ้น ตางก็มุงบริการผูบริโภคของตนเพื่อใหเกิดความประทับใจและความนิยมใน
บริษัท การที่จะไดมาซึ่งความนิยมจึงมีการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อบริการตอบสนองความตองการ
ของลูกคาและผูบริโภค ผูบริโภคเองก็มีความตื่นตัวในสิทธิของตนมีการเรียกรองใหหนวยงาน 
ธุรกิจตางๆ ดําเนินธุรกิจอยางซื่อสัตยสุจริต ไมเอารัดเอาเปรียบผูบริโภคมากจนเกินไป เชน 
เรียกรองใหผลิตสินคาที่ไดมาตรฐาน มีความปลอดภัยตอผูบริโภค ตลอดจนไมโฆษณาอวดอาง
คุณภาพเกินความจริง และรัฐบาลเองสนับสนุน การคุมครองสิทธิและผลประโยชนของผูบริโภค 
และจากอิทธิพลผูบริโภคดังกลาว ทําใหหนวยงานธุรกิจเริ่มมีความระมัดระวังยิ่งขึ้น และเล็งเห็นถึง
ความจําเปนของการประชาสัมพันธ

8. วิชาการดานการประชาสัมพันธเจริญกาวหนาขึ้น  มีการจัดระเบียบใหเปนวิชาชีพ 
เปดสอนวิชาการประชาสัมพันธในสถาบันการศึกษาระดับสูง เชน มหาวิทยาลัย และสถาบันราชภัฎ
ทั้ง 36 แหงทั่วประเทศ เพื่อเปนการลดปญหาการสื่อสารประชาสัมพันธในองคกร สถาบัน เปนตน

9. สมาคมวิชาชีพทางดานการประชาสัมพันธ มีการรวมตัวกันของผูประกอบวิชาชีพ
ทางดานนี้ โดยกอตั้งเปนสมาคมการประชาสัมพันธหรือสมาคมนักประชาสัมพันธขึ้น สมาคมจะ
จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมวิชาการประชาสัมพันธใหแพรหลายและไดมาตรฐานยิ่งขึ้น เชน การผลิต
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วารสารและเอกสารดานการประชาสัมพันธเผยแพรแกประชาชน และการสอบรับรองมาตรฐานผู
ประกอบวิชาชีพนี้จากสมาคม [สมาคมการประชาสัมพันธแหงสหรัฐอเมริกา (PRSA)

10. การยอมรับของหนวยงานองคกร สถาบัน การยอมรับดานการประชาสัมพันธ เริ่มมี
มากขึ้น นักประชาสัมพันธมีโอกาสใกลชิดกับผูบริหารระดับสูง และรวมอยูในคณะกรรมการ
ผูบริหารของบริษัท ทําใหประชาสัมพันธมีสถานภาพดีขึ้นกวาแตเดิม และเจริญกาวหนาขึ้นมาก

จากที่กลาวมา จะเห็นไดวาทั้งการโฆษณาและการประชาสัมพันธนั้น ก็เปนรูปแบบการ
สื่อสารที่มีการแตกตางกัน แตทั้งการโฆษณาและการประชาสัมพันธตางก็มีความสําคัญตอ
ชีวิตประจําวันของตัว เรา เหมือนๆ กัน ฉะนั้น เราจะตองศึกษาทั้ งการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธควบคูกันไป
          2.2.4  การประชาสัมพันธทางอินเตอรเน็ต

ในยุคแหงโลกไรพรมแดน อินเตอรเน็ตไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นมาทัดเทียมกับ
สื่อมวลชน องคกรทั้งภาครัฐและเอกชนตางใหความสนใจทําประชาสัมพันธผานสื่อเว็บไซตมาก
ขึ้น โดยใชเปนสื่อเสริมจากสื่ออื่นๆ เพื่อการประชาสัมพันธกับกลุมเปาหมาย ตลอดจนเพื่อการสราง
ภาพลักษณและการประชาสัมพันธองคกร

การนําอินเตอรเน็ตมาใชในงานดานประชาสัมพันธนับเปนเครื่องมือหนึ่งที่จะทําใหเกิด
การกระตุนใหเกิดการรับรู เพิ่มมากขึ้นจากรูปแบบเดิมๆ ที่ใชในการกระจายขาวสารความ
เคลื่อนไหวผานสื่อตางๆ เชน วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน  สิ่งพิมพ และเมื่อเปรียบเทียบสื่อ
อินเตอรเน็ตกับสื่อตางๆ พบวาสื่ออินเตอรเน็ตมีขอแตกตางกันหลายประการ ดังนี้

-  พื้นที่ในการประชาสัมพันธ  พื้นที่ที่ใชนั้นไมจํากัดขอความและมีราคาถูก สามารถใส
ขอมูลเกี่ยวกับองคกรหรือสินคาที่ตองการประชาสัมพันธไดเปนจํานวนมาก

-  เวลาที่ใชในการประชาสัมพันธผูชมเว็บไซตจะไดเปนผูใชเวลาของตนเองในการ
เขาถึงขอมูล และเปนผูเสียคาใชจายในสวนนี้เองดวย เพราะตองสมัครสมาชิก (ISP) ของรายใดราย
หนึ่ง และเสียคาบริการ

-  การสรางสรรคผลงานหัวใจสําคัญ คือ การนําเสนอขอมูลขาวสารโดยมีรายละเอียด
มากกวาสื่ออื่นๆ เพราะมีพื้นที่ที่มากกวา

-  การสื่อสารทางตรง ผูชมเปนผูคนหาขอมูลขาวสารนั้นเอง และสามารถคนหาคําตอบ
ในสิ่งที่ตนสงสัยไดทันที หรือสอบถามไปยังหนวยงานผานอีเมล

-  การโตตอบ  เมื่อไดชมภาพยนตรโฆษณาประชาสัมพันธแลว มีเว็บไซตซึ่งเปนที่อยู
บนอินเตอรเน็ตขององคกรนั้นๆ ปรากฏบนจอทีวี ก็สามารถเขาไปคนหาขอมูลเพิ่มไดในเว็บไซต
ดังกลาว
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-  การเรียกรองใหกระทําความสนใจขึ้นอยูกับขอมูลขาวสารเปนหลัก ถาขอมูลที่ปรากฏ
ในเว็บไซตนั้นดี ถูกตอง ก็มีโอกาสที่จะใหบริการไดกอนผูอื่น

แมวาสื่ออินเตอรเน็ตจะมีขอไดเปรียบกวาสื่ออื่นๆ ดังที่ไดกลาวมาขางตน แตการนําสื่อ
อินเตอรเน็ตมาใชในการเผยแพรประชาสัมพันธ ก็ควรคํานึงถึงการใชใหสอดคลองและเหมาะสม
กับลักษณะสําคัญหรือ ธรรมชาติของสื่ออินเตอรเน็ตดวย ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินงานประชาสัมพันธ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ดังนั้นจึงควรพิจารณา ประเด็นตางๆ ดังนี้ (ประทุม ฤกษกลาง, 2546)

1.  ลักษณะของผูรับสารในอินเตอรเน็ต  กลุมผูรับสารเปาหมายในการประชาสัมพันธ
ผานอินเตอรเน็ตมีลักษณะเฉพาะดังนี้คือ

    1.1 มีการศึกษาคอนขางดี มีทักษะดานภาษาอังกฤษสูง มีความรูดานคอมพิวเตอร มี
ความสามารถในการใชสื่ออินเตอรเน็ต และเปนกลุมคนสมัยใหม (ศิริวรรณ ศรีวิชชุพงษ, 2542) จัด
ไดวาเปนกลุมผูรับสารที่มีสถานภาพทางสังคมในระดับสูง
                             1.2  เปนผูรับสารที่กระตือรือรน (active recievers) ในการเสาะแสวงหาขอมูล
ขาวสาร เพราะตองใชความกระตือรือรนในการตอเชื่อมเขาอินเตอรเน็ต
                  1.3  คอนขางมีเวลาวางพอประมาณเพราะการจะเขาไปแสวงหาขอมูลขาวสารใน
อินเตอรเน็ต ยอมตองเปนผูที่มีเวลาวางจากภาระการงานประจํา และชีวิตครอบครัว
                  1.4   สวนใหญกลุมผูใชอินเตอรเน็ตมักเปนนักเรียน นักศึกษา (อดิศักดิ์ อนันนับ, 
2540) 
                  1.5  ผูรับสารจะเปนผูกําหนดเองวาจะเลือกเขาไปดูขอมูลหรือยกเลิกการดูขอมูล 
(ศิริวรรณ  ศรีวิชชุพงษล, 2542)
                   1.6 ผูรับสารสวนใหญใชอินเตอรเน็ตที่บานและที่ทํางาน และใชอินเตอรเน็ตเพื่อ
การสงรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสมากที่สุด รองลงมาเปนการ ใชเพื่อการคนหาขอมูล ติดตาม
ขาวสารความเคลื่อนไหวของหนวยงานตางๆ และเพื่อความเพลิดเพลิน (รัชนี อุดมเพชร และคณะ, 
2545)
                 2.  รูปแบบการทําประชาสัมพันธทางอินเตอรเน็ต
                           2.1  การทําประชาสัมพันธภายใน สื่ออินเตอรเน็ตสามารถใชดําเนินงานเพื่อการ
ประชาสัมพันธภายใน เพื่อบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคใน ประเด็นตางๆ ตอไปนี้ เพื่อการแจง
ขอมูลขาวสารไปยังกลุมเปาหมาย ภายในองคการ เชน ผูบริหาร บุคลากร เจาหนาที่ ซึ่งชวย
ประหยัดกระดาษ เวลาที่ใชในการผลิต และจัดจําแนกแจกจาย และยังสามารถจัดสงขอมูลขาวสาร
เพื่อการ ประชาสัมพันธภายในไปยังกลุมเปาหมายภายในองคการไดอยางรวดเร็ว และถึงในเวลา
พรอมๆ กัน โดยสามารถ เผยแพรขาวประชาสัมพันธไดพรอมๆ กันทั่วประเทศและทั่วโลก
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                            2.2  การทําประชาสัมพันธภายนอก นอกจากประสิทธิภาพในการใชในการ
ดําเนินงานประชาสัมพันธภายในแลว สื่ออินเตอรเน็ตยังสามารถใชดําเนินงานเพื่อการ 
ประชาสัมพันธภายนอก กลุมเปาหมายภายนอก เชน ลูกคา ผูใชบริการ สื่อมวลชน นักเรียน นิสิต 
นักศึกษา ผูสนใจ ซึ่งการจัดเผยแพร ขอมูลขาวสารผานทางสื่ออินเตอรเน็ต จะชวยใหองคการ
เผยแพรทําประชาสัมพันธขาวสารขอมูลเกี่ยวกับองคการในดานตางๆ เชน ประวัติความเปนมาของ
องคกร ลักษณะองคกร การดําเนินงานขององคกร ภาระหนาที่ขององคกร การบริหารงานองคกร 
การจัดแบงสายงาน ผูบริหารองคกร สินคา การบริการ การพัฒนาปรับปรุงองคกร ขาว
ประชาสัมพันธองคกร กิจกรรม ความเคลื่อนไหวขององคกร
                3. ประโยชนของการทําประชาสัมพันธผานอินเตอรเน็ต

การดําเนินงานประชาสัมพันธผานทางอินเตอรเน็ต มีประโยชนตอองคกรในดาน 
ประหยัดเวลาและคาใชจายในการใหการบริการขอมูลกวาการใชบุคลากรฝายประชาสัมพันธ ซึ่ง
สามารถใหการบริการขอมูลไดเพียงครั้งละคนหรือกลุมเล็กๆ เทานั้น แตการใหบริการขอมูล
ขาวสารประชาสัมพันธ ผานทางอินเตอรเน็ต สามารถ ใหขอมูลขาวสารประชาสัมพันธไปยัง
กลุมเปาหมายไดหลากหลายกลุมเปาหมาย เผยแพรไปยังกลุมเปาหมาย จํานวนมาก ไดในเวลา
พรอมๆ กัน สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดทั่วประเทศและทั่วโลก ซึ่งมีลักษณะเปนการสื่อสาร
มวลชนหรือการสื่อสารไปยังคนจํานวนมากๆ ภายในเวลาพรอมๆ กันดวยความสะดวกรวดเร็ว แต
ทวาไมตองเสียคาเวลา สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน ไมตองจายคาเนื้อที่ในนิตยสาร หนังสือพิมพ ซึ่ง
เมื่อเทียบคาใชจายกับสื่อมวลชน เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสาร ภาพยนตรแลว มีอัตรา
คอนขางจะถูกกวา นอกจากนี้ยังสามารถบรรจุขอมูลขาวสารประชาสัมพันธไดปริมาณมาก และมี
ประสิทธิภาพในการสงปฏิกิริยาปอนกลับ (feedback) (ศิริวรรณ ศรีวิชชุพงษ, 2542) 
 4.  ขอควรกระทําในการดําเนินงานประชาสัมพันธผานสื่ออินเตอรเน็ต

      4.1  ควรระมัดระวังในเรื่องการสะกดการันตตัวหนังสือและขอมูลตัวเลขใหถูกตอง
เพื่อสรางความนาเชื่อถือใหเกิดขึ้นกับองคกร

     4.2   ถาตองการเผยแพรประชาสัมพันธไปยังกลุมเปาหมายทั่วโลก ก็ควรจะจัดทํา
ขอมูลในเว็บไซตใหมีภาษาอื่นๆ เชน ภาษาอังกฤษ นอกเหนือจากภาษาไทย

    4.3   ควรมีการปรับเปลี่ยนขอมูลขาวสารในเว็บไซตอยางรวดเร็วสม่ําเสมอ ซึ่งจะ
สะทอนภาพลักษณที่ดีใหกับองคกร ถึงแมวาองคกรจะมีเว็บไซตของตน แตถาไมมีการปรับเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารที่นําเสนอใหทันสมัยทันเหตุการณ ก็อาจจะนํามาซึ่งภาพลักษณที่ไมดีแกองคกรได
ฝายประชาสัมพันธองคกรจึงควรใหความสําคัญในเรื่องนี้ ซึ่งหลักฐานการวิจัยไดพบวา กลุมผูใช
อินเตอรเน็ต ตองการขอมูลขาวสารที่ทันตอเหตุการณและมีรูปแบบสีสันแปลกใหม 
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(รัชนี อุดมเพชร และคณะ, 2445) องคกรจึงควรจัดการปรับขอมูลขาวสาร พัฒนารูปแบบ สีสันของ
หนาตา website การใหบริการใหมๆ และหลากหลาย เชน ใหบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส เกม 
wallpaper การดอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ
                             4.4   มีการเชื่อมโยงไปยัง website อื่นๆ ที่เกี่ยวของ หรือเปนพันธมิตรกัน จะชวย
สรางความสะดวกแกผูเขาชม
                       4.5 ควรจัดใหมีสวนของการสงขอมูลความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ปอนยอนกลับ
มายังหนวยงานไดโดยสะดวก ซึ่งจะชวยใหไดปฏิกิริยายอนกลับ (feedback) ที่เปนประโยชนตอ
องคกร อาจใชประโยชนในการวิจัยหาขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับองคกร วิจัยประเมินผลในดาน
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับองคกร เปนการสรางการมีสวนรวมกับกลุมเปาหมายองคกร   ตลอดจนเปนการ
สรางสัมพันธภาพที่ดีกับกลุมเปาหมายองคกรไดอีกดวย
             ปจจุบันมีองคกรจํานวนมากที่มีเว็บไซตเปนของตนเอง องคกรและนักประชาสัมพันธ
จึงตองทําหนาที่ในการประชาสัมพันธที่อยูเว็บไซตของหนวยงานใหเปนที่รูจักแพรหลายดวย 
เพื่อใหกลุมเปาหมายรูจักและเขาเยี่ยมชม เชน การใสที่อยูเว็บไซตในสื่อเดิมทุกชนิดขององคกร เชน
โปสเตอร แผนพับ หัวกระดาษจดหมาย ดานขางรถขององคกร สติกเกอร ฯลฯ รวมทั้งสอดแทรกที่
อยูเว็บไซตไวในโฆษณาตามสื่อตางๆ 
          นอกจากนี้ยั งควรประชาสัมพันธ เว็บไซตผานทางเซิรส เอนจิ้นที่มีชื่อเสียงใน
อินเตอรเน็ตดวยการลงทะเบียนกับผูใหบริการเหลานี้ เพื่อสรางดัชนีใหผูใชสามารถคนหาเว็บไซต
ได ตลอดจนการสรางลิงกหรือจุดเชื่อมโยงจากเว็บไซตอื่นๆ มายังเว็บไซตขององคกร เพื่อใหผูใช
สามารถเรียกดู เว็บไซตขององคกรไดอยางสะดวกอีกดวย         

2.3  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการประชาสัมพันธธุรกิจ
การประชาสัมพันธนับวาเขามามีบทบาทสําคัญในภาคธุรกิจ  ไมวาจะเปนการผลิตสินคา

หรือบริการไปสูประชาชน การจะศึกษาวาการประชาสัมพันธมีความสําคัญและจําเปนตอธุรกิจ
อยางไรนั้น ควรศึกษาในบทบาทของการประชาสัมพันธตอธุรกิจ และความสําคัญของการ
ประชาสัมพันธที่มีตอการดําเนินธุรกิจ ดังประเด็นตอไปนี้ (รัตนาวดี  ศิริทองถาวร, 2548 : 40-48)
     2.3.1  บทบาทของการประชาสัมพันธตอการประกอบธุรกิจ

การประกอบธุรกิจตางๆ จําเปนตองอาศัยการติดตอสื่อสารมาใชเพื่อสรางความสัมพันธ
กับประชาชนที่เกี่ยวของ ซึ่งการประชาสัมพันธจะเขาไปมีบทบาทตอการประกอบธุรกิจมากนอย
เพียงใดนั้นขึ้นอยูกับขนาดของธุรกิจ
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บทบาทของการประชาสัมพันธที่มีตอการประกอบธุรกิจทั้ง 3 ขนาด ไดแก การ
ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ  ดังนี้

 การประกอบธุรกิจขนาดเล็ก เจาของกิจการมักจะเปนเจาของเงินทุนและผูดําเนินการเอง
ทั้งหมด ตั้งแตการจัดหาสินคามาจําหนายตลอดจนการใหบริการอื่นๆ การติดตอกับบุคคลภายนอก
จึงมีเพียงกลุมลูกคา ดังนั้นการสรางความสัมพันธโดยอาศัยการประชาสัมพันธจึงเปนเพียงการสราง
ความสัมพันธระหวางบุคคลโดยตรง (Presonal Contact) หรือถาจะใชสื่อเพื่อชวยในการสื่อสารก็
ใชเพียงเล็กนอย เชนปายประกาศ ใบปลิว ซึ่งลักษณะการสื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธจะมี
ลักษณะดังนี้

ภาพที่ 2.2  แสดงลักษณะการสื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธในธุรกิจขนาดเล็ก

ที่มา :  รัตนาวดี  ศิริทองถาวร, 2548

สวนการประกอบธุรกิจขนาดกลาง เจาของกิจการจําเปนตองมีพนักงานมากขึ้น กลุม
ลูกจาง พนักงานนับเปนกลุมเปาหมายในการสรางความสัมพันธ รวมทั้งกลุมลูกคาซึ่งเปน
กลุมเปาหมายเดิมที่จะตองสรางความสัมพันธที่ดีอยูแลว เพื่อใหไดรับการสนับสนุนและซื้อสินคา
ของหนวยงาน สําหรับกลุมลูกจางพนักงาน เจาของกิจการจําเปนตองประชาสัมพันธเพื่อสราง
ความสัมพันธอันดี เพื่อใหพนักงานมีความรูสึกที่ดี สามารถเปนตัวแทนขององคกรธุรกิจในการ
สรางความสัมพันธอันดีกับประชาชนภายนอกได ซึ่งการติดตอสื่อสารจะมีลักษณะดังนี้

เจาของกิจการ

ลูกคา / ผูบริโภค
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ภาพที่ 2.3  แสดงลักษณะการสื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธในธุรกิจขนาดกลาง

ที่มา  :  รัตนาวดี  ศิริทองถาวร, 2548

ขณะที่ธุรกิจขนาดใหญที่มีการติดตอสื่อสารกับบุคคลภายนอกเปนจํานวนมาก มีความ
จําเปนในการประชาสัมพันธเพื่อสรางสัมพันธกับกลุมเปาหมายทุกกลุมเพื่อใหมีความเขาใจอันดีตอ
องคกรและใหความสนับสนุนองคกรในดานตางๆ จึงมีมากขึ้นทําใหการประชาสัมพันธมีบทบาท
ตอธุรกิจมากขึ้นตามไปดวย  การติดตอสื่อสารมีลักษณะดังนี้

ภาพที่ 2.4   แสดงลักษณะการสื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธในธุรกิจขนาดใหญ

ที่มา  :  รัตนาวดี  ศิริทองถาวร, 2548

ลูกจางพนักงาน ลูกคา / ผูบริโภค

        เจาของบริการ

องคกรธุรกิจ

พนักงานลูกจาง ลูกคา / ผูบริโภค ชุมชน รัฐบาล / 
หนวยงานภาครัฐ

ผูจัดสงวัตถุดิบ ผูคาปลีก ผูคาสง ผูจัดจําหนาย ผูถือหุน
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จากภาพทั้ งสามขางตน จะเห็นไดว ายิ่ งกิจการมีขนาดใหญมาขึ้น เท าใด การ
ประชาสัมพันธก็จะยิ่งมีความสําคัญและมีบทบาทตอองคกรธุรกิจมากขึ้น เพราะกลุมประชาชนที่
ตองติดตอมีหลายกลุมและมีจํานวนมาก จําเปนตองอาศัยการประชาสัมพันธเพื่อใหประชาชนทุก
กลุมไดรับขอมูลที่ถูกตองโดยตรงจากองคกร และเกิดความเขาใจที่ตรงกัน

นอกจากนี้ จากการที่เปาหมายของการประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนไปจากอดีตที่มุงเนนผล
กําไรจากการขายใหไดมากที่สุด โดยเปนระบบการผลิตแบบผูกขาด และประชาชนไมมีโอกาส
เลือก มาเปนเปาหมายในปจจุบันที่มุงสรางความพึงพอใจแกผูบริโภค ที่จะสงผลตอการขายและผล
กําไรอันเกิดจากความพอใจของผูบริโภคมิไดมีการบังคับ อีกทั้งจะสงผลในระยะยาวตอการขาย
สินคาขององคกรธุรกิจนั้นดวย

การประชาสัมพันธเปนรูปแบบการติดตอสื่อสาร ที่ เปนกลไกสําคัญในการสราง
บรรยากาศความพอใจใหเกิดกับตัวองคกรธุรกิจ ตลอดจนสินคาและบริการในลักษณะตอไปนี้

1. การประชาสัมพันธ ชวยสรางบรรยากาศความพึงพอใจใหเกิดขึ้นกับตัวองคกรธุรกิจ
2. การประชาสัมพันธ สรางความความโนมนาวที่ดีตอองคกรและผลิตภัณฑ
3. การประชาสัมพันธ ใหความรู ความเขาใจในนโยบาย วัตถุประสงค ตลอดจนขอมูล

ตางๆ ที่เกี่ยวของกับองคกรและผลิตภัณฑ
4. การประชาสัมพันธ ชวยขจัดปดเปาแกไขความเขาใจผิดที่อาจจะเกิดขึ้นกับองคกร

ธุรกิจหรือขอบกพรองของผลิตภัณฑ
5. การประชาสัมพันธ   สรางความเชื่อถือศรัทธาในองคกรธุรกิจที่ดํา เนินการ

ประชาสัมพันธ
ดังนั้น จะเห็นไดวาการประชาสัมพันธมีบทบาทในการปูพื้น หรือสรางรากฐานความ

เขาใจอันดีตลอดจนความศรัทธาใหเกิดขึ้นในหมูผูบริโภค เพื่อใหประชาชนเหลานั้นอยูในสภาพที่
พรอมจะรับขาวสารจากการโฆษณา และเกิดความตองการ เมื่อฝายขายไดเขาไปถึงก็สะดวกในการ
ชักจูงใจ ไมตองใชเวลานานในการชี้แจงชักจูงใจใหซื้อสินคา

บทบาทของการประชาสัมพันธอีกดานหนึ่งซึ่งมีความสําคัญตอการประกอบธุรกิจคือ
บทบาทของการประชาสัมพันธตอการสรางภาพลักษณทางธุรกิจ นั้น หมายถึง  ภาพลักษณของ
องคกร (Corporate Image) และภาพลักษณสินคา (Product Image)  การสรางภาพลักษณขององคกร
ธุรกิจก็เหมือนกับการสรางบุคลิกและการวางตัวของบุคคล บุคคลที่มีการวางตัวที่ดีทาทางนานับถือ 
นาเชื่อถือแตงตัวเรียบรอยเหมาะสม ยอมเปนที่นิยมชมชอบและมีผูอยากติตอดวย องคกรธุรกิจก็
เชนเดียวกัน ภาพลักษณขององคกรธุรกิจ ก็คือ  ภาพที่เกิดขึ้นในความรูสึกนึกคิดของบุคคลทั่วไปที่
มีตอองคกรธุรกิจแหงใดแหงหนึ่ง ทั้งในดานความคิด การบริหาร พนังงาน สินคา และการดําเนิน
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กิจการทั้งหมด ซึ่งความรูสึกดังกลาวสะทอนใหเห็นเปน “ภาพลักษณขององคกรธุรกิจ”  การ
ดําเนินการประชาสัมพันธโดยการเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับองคกรธุรกิจในดานตางๆ ไดแก 
วัตถุประสงค นโยบาย การดําเนินงาน ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ และกิจกรรมที่องคกรกระทําเพื่อ
ประโยชนตอสังคม ใหประชาชนไดทราบและเขาใจอยางสม่ําเสมอ ก็จะทําใหประชาชนเกิด
ความรูสึกที่ดีและมีภาพลักษณที่ดีตอองคกรธุรกิจและภาพลักษณที่ดียอมเปนผลดีตอกิจการของ
องคกรธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  

2.3.2 วัตถุประสงคของการประชาสัมพันธธุรกิจ
การดําเนินการประชาสัมพันธโดยทั่วไปมีวัตถุประสงคที่สําคัญอยู 3 ประการคือ
1. เพื่อสรางความนิยมใหเกิดขึ้น
องคกรสถาบันใดที่สามารถสรางความนิยมใหเกิดขึ้นในหมูประชาชนได ประชาชนจะ

ชวยสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานขององคกรสถาบันนั้น วัตถุประสงคของการ
ประชาสัมพันธในขอนี้ จึงประกอบดวยการกระตุนเพื่อสรางและธํารงไวซึ่งความนิยมเชื่อถือศรัทธา
ในนโยบายการดําเนินกิจการและผลงานตางๆ ขององคกรสถาบัน ทําใหการดําเนินงานขององคกร
สถาบันเปนไปดวยความสะดวกราบรื่น

2. เพื่อปกปองและรักษาชื่อเสียง
        ชื่อเสียงขององคกรสถาบันเปนสิ่งสําคัญ เพราะชื่อเสียงของสถาบันมีสวนเกี่ยวพัน

เชื่อมโยงไปถึงภาพลักษณ  (Image) ขององคกรสถาบันนั้นดวย ดังนั้นองคกรสถาบันทุกประเภทจึง
ตองพยายามปกปอง และรักษาชื่อเสียงของตนไวใหดีเสมอ โดยจะตองมีการดําเนินงานที่ซื่อสัตย
สุจริต มีการประพฤติ ปฎิบัติดี เพื่อสรางและรักษาชื่อเสียงที่ดีขององคกรสถาบันไว รวมทั้งการ
แสดงออกถึงความมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมในดานตางๆ สิ่งเหลานี้จะเปนสวนหนึ่งที่องคกร
สถาบันกระทําขึ้นเพื่อชื่อเสียงเกียรติคุณ และภาพลักษณขององคกรสถาบัน และหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะ
นําความเสื่อมเสียมาสูสถาบัน โดยการประชาสัมพันธมุงที่จะเปนตัวกลางในการเผยแพรการกระทํา
ที่ดีดังกลาวใหประชาชนไดรับทราบ เพื่อเปนการเผยแพรชื่อเสียง เกียรติคุณของสถาบัน

3. เพื่อสรางความสัมพันธที่ดี
ความสัมพันธที่ดีที่องคกรสถาบันจะตองสรางขึ้น เปนความสัมพันธกับกลุมประชาชน

ภายใน (Internal Publics)  ซึ่งหมายถึง พนักงาน ลูกจาง หรือบุคลากรในระดับตางๆ ขององคกร
สถาบันนั่นเอง สวนอีกกลุมก็คือกลุมประชาชนภายนอก (External Publics) คือกลุมประชาชน
ภายนอกองคกรที่เกี่ยวของ เชน ลูกคา ผูบริโภค ผูนําทองถิ่น ชุมชนในละแวกใกลเคียง ฯลฯ

การสรางความสัมพันธอันดีกับกลุมประชาชนทั้งสอง ควรเริ่มจากการประชาสัมพันธ
กับกลุมประชาชนภายใน โดยสรางความเขาใจที่ถูกตองใหเกิดขึ้นตอองคกรสถาบันในดานนโยบาย 
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วัตถุประสงค การดําเนินกิจการขององคกร ตลอดจนสรางขวัญกําลังใจแกกลุมประชาชนภายใน
รูปแบบตางๆ ถาความสัมพันธภายในองคกรสถาบันเปนไปดวยความราบรื่นคลองตัวมี
ประสิทธิภาพ จะมีสวนสําคัญตอประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธกับกลุมประชาชนภายนอก

สําหรับกลุมประชาชนภายนอกจะตองสรางความสัมพันธดวยการประชาสัมพันธให
ประชาชนเกิดความรูความเขาใจในตัวสถาบัน และใหความรวมมือแกสถาบันดวยดี ซึ่งจําเปน
จะตองอาศัยเครื่องมือสื่อสารตางๆ มาชวยเผยแพรขาวสารใหแพรหลาย เนื่องจากกลุมประชาชน
ภายนอกมีขนาดใหญ

ในการประชาสัมพันธขององคกรธุรกิจมีวัตถุประสงคซึ่งยึดถือเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานประชาสัมพันธ 3 ประการดังไดกลาวขางตนเชนกัน แตในองคกรธุรกิจอาจมีการ
กําหนดตถุประสงคของการประชาสัมพันธแตกตางกันบางในสวนยอย เมื่อพิจารณาในภาพรวม
แลว

วัตถุประสงคของการประชาสัมพันธขององคกรธุรกิจมีอยู 5 ประการ คือ
1.  เพื่อสรางความเขาใจอันดี
2. เพื่อสรางภาพลักษณที่ดี
3. เพื่อสงเสริมการตลาด
4. เพื่อปองกันและรักษาชื่อเสียง
5. เพื่อสํารวจตรวจสอบความคิดเห็นของประชาชน (ประจวบ อินออด, 2534 : 744) 

1.  เพื่อสรางความเขาใจอันดี
การสรางความเขาใจ เปนความจําเปนอยางยิ่งขององคกรธุรกิจเอกชนทุกแหง เพราะถา

การดําเนินงานธุรกิจไมสามารถทําใหประชาชนที่เกี่ยวของเขาใจหรือประชาชนเกิดความสับสน
แลวกิจการนั้นอาจไมไดรับความรวมมือสนับสนุนจากประชาชนเทาที่ควร การสรางความเขาใจที่ดี
จะเปนหนทางใหเกิดความสัมพันธที่ดีไดโดยองคกรธุรกิจจะตองกระทํากับประชาชนทุกกลุมที่
เกี่ยวของ เชน พนักงาน ลูกจาง ลูกคา กลุมคนกลุมตางๆ หนวยงานรัฐบาล และองคกรธุรกิจดวยกัน 
เปนตน วิธีการสรางความเขาใจกับประชาชนนั้น องคกรธุรกิจจะใชการประชาสัมพันธใน 2 
ลักษณะ คือ

      1.1  การประชาสัมพันธภายใน  เปนการสรางความเขาใจและความสัมพันธอันดี
ระหวางลูกจางพนักงาน กับนายจางหรือฝายบริหาร โดยการประชาสัมพันธจะตองเปนสื่อกลางที่
จะนําเอาความรูสึกนึกคิดตางๆ จากลูกจางไปสูฝายบริหาร เปนการสรางบรรยากาศในการทํางานที่
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ดีระหวางนายจางกับลูกจาง และกอใหเกิดความเขาใจในธุรกิจรวมกัน ยอมสงผลถึงความสําเร็จใน
การดําเนินกิจการ

       1.2  การประชาสัมพันธภายนอก  เปนการสรางความเขาใจและความสัมพันธอันดี
กับกลุมประชาชนภายนอกองคกรธุรกิจ เชน ลูกคา หนวยงานราชการ ชุมชน หนวยงานธุรกิจ
ดวยกัน ผูนําความคิด และสื่อมวลชน การสรางความเขาใจที่ดีกับกลุมประชาชนภายนอก จะ
นําไปสูการไดรับความรวมมือสนับสนุนในการดําเนินกิจการขององคกรธุรกิจในดานตางๆ ไดเปน
อยางดี เชน ความรวมมือในการเผยแพรขาวสารจากสื่อมวลชน ความสนับสนุนในสินคาหรือ
บริการจากลูกคา ความสนับสนุนดานการลงทุนจากหนวยงานราชการ หรือความรวมมือจากชุมชน
ในการเขารวมทํางานกับองคกรธุรกิจนั้น เปนตน

2.  เพื่อสรางภาพลักษณที่ดี
ภาพลักษณ เปนความประทับใจที่เกิดจากความรูสึกนึกคิดในจิตใจของประชาชนที่มีตอ

องคกรหรือหนวยงาน ซึ่งภาพลักษณมีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจตางๆ เพราะภาพลักษณที่ดี
ขององคกรธุรกิจจะมีสวนเกี่ยวโยงไปถึงการสนับสนุนสินคาหรือบริการขององคกรธุรกิจดวย 
เพราะชวยใหประชาชนเกิดความเชื่อถือยอมรับในสินคาและบริการที่องคกรธุรกิจนั้นผลิตขึ้นมา

ภาพลักษณที่ดีเปนสิ่งที่สรางขึ้นไดดวยกระบวนการทางดานประชาสัมพันธผสมผสาน
กับการกระทําความดีและความซื่อสัตยสุจริตขององคกรธุรกิจ ซึ่งจะไดกลาวถึงอยางละเอียดใน
หัวขอการประชาสัมพันธเพื่อสรางหรือแกไขภาพลักษณขององคกรธุรกิจตอไป

3.  เพื่อสงเสริมการตลาด
จากที่กลาวมาในขางตนวาการประชาสัมพันธมีบทบาทและความสัมพันธตอการ

สงเสริมการตลาดขององคกรธุรกิจ ดังนั้น การประชาสัมพันธทุกรูปแบบขององคกรธุรกิจจึงมุงหวัง
ใหเกิดผลตอการสงเสริมการขาย แตการประชาสัมพันธจะไมดําเนินการบอกกลาวชี้แจงถึงคุณภาพ
ของสินคาหรือบริการโดยตรง จะเปนไปในลักษณะออม เชน การบอกกลาวหรือชี้แจงใหประชาชน
ไดรูขั้นตอนของการผลิตสินคา การแนะนําสินคาหรือบริการใหมๆ หรือการคนพบสิ่งที่เปน
ประโยชนตอสังคม รวมทั้งการที่องคกรธุรกิจใหความชวยเหลือสังคมในรูปแบบตางๆ 

4.  เพื่อปองกันและรักษาชื่อเสียง
องคกรธุรกิจพยายามที่จะไมใหเกิดความเขาใจผิดอันจะทําใหประชาชนเกิดความสงสัย

และคลอยตามตอความเขาใจผิดนั้น ดังนั้น องคกรธุรกิจจึงตองดําเนินการประชาสัมพันธเพื่อ
ปองกันและรักษาชื่อเสียง โดยดําเนินการประชาสัมพันธอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
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5.  เพื่อสํารวจตรวจสอบความคิดเห็นของประชาชน
การสํารวจตรวจสอบความคิดเห็นของประชาชน เปนวัตถุประสงคหนึ่งที่องคกรธุรกิจ

ใชดําเนินการประชาสัมพันธโดยวิธีการประเมินหรือสํารวจความคิดเห็นจากประชาชนซึ่งอาจจะ
เปนวิธีการแบบไมเปนทางการ เชน ตรวจสอบจากขาวหรือคําวิพากษวิจารณจากสื่อมวลชน หรือ
วิธีการแบบเปนทางการ เชน การวิจัยประชาสัมพันธเพื่อสํารวจประชามติของประชาชนที่มีตอ
องคกรธุรกิจ โดยมุงที่จะนําขอมูลที่ไดมาใชในการวางแผนหรือปรับเปลี่ยนนโยบายการดําเนินงาน
ตอไปขององคกร

2.3.3  บทบาทหนาที่ของการประชาสัมพันธธุรกิจ
 บทบาท และหนาที่ของการประชาสัมพันธธุรกิจ เปนสิ่งที่จะตองกลาวควบคูกันไป

เพราะถาการประชาสัมพันธมีบาทบาทอยางไร หนาที่ของการประชาสัมพันธที่จะตองดําเนินการก็
จะสอดคลองกับบทบาทแตละอยาง อันจะทําใหการประชาสัมพันธขององคกรธุรกิจดําเนินไปตาม
วัตถุประสงคที่วางไว บทบาทและหนาที่ของการประชาสัมพันธธุรกิจมีดังนี้

-  บทบาทตอภาพลักษณขององคกรธุรกิจ
การประชาสัมพันธที่ดีจะสรางภาพลักษณที่ดีแกองคกรธุรกิจใหเกิดขึ้นในจิตใจของ

ประชาชน ซึ่งจะทําใหประชาชนเกิดความประทับใจ ไววางใจ และไดรับการยอมรับ การ
ประชาสัมพันธจะมีหนาที่ในการเสริมสรางภาพลักษณในดานบวกตอหนวยงานธุรกิจตลอดจน
สินคาและบริการ โดยการเผยแพรขาวสารที่ถูกตองเกี่ยวกับองคกร และสินคาหรือบริการรวมทั้ง
จะตองสรางความสัมพันธอันดีกับประชาชนอยางสม่ําเสมอ

-  บทบาทตอแรงงานสัมพันธ
การดําเนินการประชาสัมพันธขององคกรธุรกิจ มีบาทบาทเชื่อมโยงและประสาน

ความสัมพันธอันดีระหวางฝายบริหารกับผูปฎิบัติงานภายในหนวยงานธุรกิจใหเกิดความสามัคคี
กลมเกลียวกันและมีแนวคิดในการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันเพื่อปองกันมิใหเกิดปญหาดาน
แรงงานอันเนื่องมาจากการขาดความสัมพันธที่ดี และขาดความเขาใจขาวสารขอเท็จจริงของ
หนวยงาน การประชาสัมพันธจึงมีหนาที่เปนเครื่องมือในการเชื่อมโยงประสานและขจัดชองวาง
ของความเขาใจผิด ตลอดจนสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานแกพนักงานลูกจางดวยวิธีการ
ประชาสัมพันธภายใน เชน การจัดทําเอกสารประชาสัมพันธภายใน การพบปะสังสรรคระหวาง
ผูปฏิบัติงานระดับตางๆ รวมถึงการชี้แจงสรางความเขาใจใจปญหาตางๆ ระหวางฝายบริหารกับ
ผูปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ

DPU



31

-  บทบาทตอการสงเสริมการตลาด
จะเห็นไดวาการประชาสัมพันธมีความสัมพันธตอการสงเสริมการตลาด โดยธุรกิจถือวา

การประชาสัมพันธเปนกิจกรรมที่สําคัญประการหนึ่งตอการสงเสริมการตลาด นอกเหนือไปจาก
การโฆษณา การขายโดยพนักงาน และการสงเสริมการขาย การประชาสัมพันธจึงมีหนาที่เผยแพร
ขาวสาร เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีแกหนวยงานธุรกิจรวมไปถึงสินคาและบริการ โดยสรางความ
เขาใจในกระบวนการการผลิตหรือคุณภาพของสินคาและบริการ ตลอดจนนําวิธีการโฆษณาเพื่อ
การประชาสัมพันธมาใชเพื่อใหประชาชนไดรับรูและเขาใจวาหนวยงานธุรกิจมีสวนชวยเหลือ
สังคมอยางไร มีผลใหประชาชนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาและนิยมในตัวองคกรธุรกิจ รวมทั้งซื้อ
สินคาและบริการ และมีความจงรักภักดีตอตรายี่หอสินคา (Brand Loyalty) ของหนวยงานมากขึ้น
 -  บทบาทตอการสนับสนุนกิจการขององคกรธุรกิจ

การประกอบธุรกิจนอกจากตองการจะไดรับการสนับสนุนจากลูกคาในการซื้อสินคา
หรือบริการ ยังตองการไดรับความสนับสนุนจากประชาชนกลุมตางๆ และจากหนวยงานภาครัฐ
และเอกชนอื่นในรูปแบบตางๆ อีกดวย การประชาสัมพันธจึงมีบทบาทในการเสริมสรางภาพลักษณ
และชื่อเสียงขององคกรธุรกิจใหเปนที่รูจักอยางกวางขวาง ดวยการเผยแพรขาวสารอยางสม่ําเสมอ
และสรางความเขาใจอันดีกับหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งจะทําใหไดรับการ
สนับสนุนจากประชาชนหรือหนวยงานตางๆ เปนอยางดี เชน การยกเวนพิเศษ การกระจายหุน การ
ลงทุนขยายกิจการ เปนตน

 -  บทบาทตอตลาดแรงงาน
จากการที่การประชาสัมพันธมีบทบาทในการสรางภาพลักษณที่ดีแกองคกรธุรกิจโดยมี

หนาที่บอกกลาวชี้แจงใหประชาชนไดรับทราบความเคลื่อนไหวของธุรกิจอยางตอเนื่องและ
สม่ําเสมอ ทําใหองคกรธุรกิจเปนที่รูจักของประชาชนทั่วไป และเปนการกระตุนใหผูที่มีความรู
ความสามารถสนใจ และสมัครเขาทํางานในองคกรธุรกิจมากขึ้น ทําใหหนวยงานสามารถสรรหา
บุคคลที่เหมาะสมเขารวมงานในองคกรไดอยางกวางขวาง

-  บทบาทตอระบบเศรษฐกิจเสรี
ในระบบเศรษฐกิจเสรี ประชาชนมีเสรีภาพในการเลือกสินคาและบริการ  (Freedom of 

Choice)  การประชาสัมพันธจึงเขาไปมีบทบาทชวยใหประชาชนสามารถเลือกซื้อสินคาและบริการ
ไดดีขึ้น อีกทั้งยังเปนการสงเสริมใหเกิดการแขงขันนําการผลิตสินคาและการใหบริการ เพราะการ
ประชาสัมพันธจะทําหนาที่บอกกลาวเผยแพรถึงสินคาและบริการใหมๆ ของแตละองคกร จึงเปด
โอกาสใหประชาชนไดรับทราบขาวสารเกี่ยวกับหนวยงานผูผลิตสินคา ตัวสินคา และบริการใน
ประเทศเดียวกัน ซึ่งจะเปนขอมูลที่ดีสําหรับการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาและบริการที่มีคุณภาพ

DPU



32

2.3.4 กลุมเปาหมายในการประชาสัมพันธธุรกิจ
การดําเนินงานประชาสัมพันธขององคกรธุรกิจไดจําแนกกลุมเปาหมายที่จะตองทําการ

ประชาสัมพันธตามสภาพความสัมพันธกับองคกร ทั้งนี้เพื่อใหสามารถกําหนดเครื่องมือ สื่อ และ
กลยุทธในการประชาสัมพันธใหสอดคลองกับความสนใจ ความตองการและรสนิยมของ
กลุมเปาหมาย เพื่อทําใหการดําเนินงานประชาสัมพันธเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

การจําแนกกลุมเปาหมายในการประชาสัมพันธธุรกิจสามารถจําแนกไดดังนี้
1.  กลุมประชาชนภายในองคกร (Internal Publics) 
หมายถึง กลุมประชาชนที่ทํางานอยูในองคกรธุรกิจนั้นๆ หรือมีความสัมพันธอยาง

ใกลชิดกับองคกร เปนกลุมที่มีผลประโยชนรวมกันโดยตรงกับองคกร ไดแก
1. 1  กลุมพนักงาน ลูกจาง  หมายถึง กลุมพนักงาน ลูกจางทุกระดับที่ทํางานและรับ

คาตอบแทนจากองคกรธุรกิจ ซึ่งเปนกลุมประชาชนที่มีความสัมพันธอยางใกลชิดกับองคกร มีการ
ติดตอสื่อสารอยางเปนทางการและไมเปนทางการระหวางกันและกัน และสื่อสารกับผูบริหารอยู
เสมอ เชน การพบปะ พูดคุย การปรึกษางาน การประชุม ตลอดจนการบันทึกสั่งงาน เปนตน

1.2   กลุมผูบริหาร   หมายถึง  กลุมบุคคลซึ่งทําหนาที่ในการบริหารองคกรธุรกิจและ
ประสานกิจกรรมตางๆ เพื่อใหองคกรธุรกิจดําเนินกิจการบรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไว ซึ่ง
สามารถจําแนกผูบริหารออกเปน 3 ระดับ คือ

1.2.1  ผูบริหารระดับสูง  หมายถึง  กลุมบุคคลซึ่งมีหนาที่วินิจฉัยสิ่งการและ
ประสานกิจกรรม ที่สําคัญซึ่งมีผลกระทบตอวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกรโดยตรง เปน
ตัวแทนขององคกรตอประชาชนภายนอก เชน คณะกรรมการบริษัท ประธานบริษัท

1.2.2  ผูบริหารระดับกลาง   เปนกลุมบุคคลที่มีหนาที่ประสานงานกับผูบริหาร
คนอื่นๆ ในองคกรตามนโยบายที่ไดรับจากผูบริหารระดับสูง มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่
ผูบริหารระดับสูงมอบหมาย ผูบริหารระดับกลางสามารถตัดสินใจดําเนินการในเรื่องบางเรื่องที่ไม
สงผลกระทบตอกิจการขององคกร กิจกรรมที่ผูบริหารระดับกลางสวนใหญรับผิดชอบจึงมักเปน
เรื่องของการวางแผนและการควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผน เชน ผูอํานวยการฝาย หรือ
ผูจัดการฝาย เปนตน

1.2.3  ผูบริหารระดับตน เปนกลุมบุคคลที่ทําหนาที่ควบคุมการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ประสานงานใหผูปฏิบัติงานดําเนินงานตามเปาหมาย และชวยเหลือผูใตบังคับบัญชาได
สําหรับงานในความรับผิดชอบ เชน หัวหนาแผนก

1.3  กลุมผูถือหุน หมายถึง กลุมบุคคลผูมีผลประโยชน และมีสวนไดสวนเสียในการ
ลงทุนรวมหุนกับองคกรธุรกิจ ซึ่งอาจเรียกวา เจาของ ผูถือหุน หรือหุนสวน ซึ่งนับวาเปนกลุมที่มี
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ความสําคัญตอองคกรธุรกิจ เพราะเปนแหลงที่องคกรธุรกิจจะไดรับความสนับสนุนเรื่องเงินทุน 
และสนับสนุนนโยบายการบริหารงานขององคกรของกลุมผูบริหาร

2.  กลุมประชาชนภายนอกองคกร (External Publics) 
หมายถึง  กลุมประชาชนที่มิไดปฏิบัติงานในองคกรธุรกิจ และเปนกลุมที่ประกอบดวย

กลุมบุคคลที่มีความสัมพันธกับองคกรธุรกิจในระดับที่แตกตางกัน สามารถแบงออกเปนกลุมตางๆ 
ไดดังนี้

2.1  กลุมประชาชนภายนอกที่เกี่ยวของกับองคกรธุรกิจโดยตรง  เปนกลุมประชาชน
ที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกับองคกรธุรกิจในแงของการใหผลประโยชนตอองคกร หรือเปนปจจัย
สําคัญในการดําเนินกิจการขององคกรธุรกิจ ไดแก

2.1.1  กลุมลูกคาหรือผูบริโภค (Customers or Consumer)  เปนกลุมเปาหมาย
หลักที่สําคัญที่องคกรธุรกิจสามารถจําแนกสินคาหรือบริการเพื่อนําเอารายไดและผลกําไรจากกลุม
บุคคลเหลานี้มาเปนทุนรอนหมุนเวียนเพื่อประกอบธุรกิจใหเจริญกาวหนาตอไป

2.1.2  กลุมตัวแทนจําหนาย  (Dealers or Distributors)  เปนกลุมผูที่นําสินคา
หรือบริการไปจําหนายใหถึงมือผูบริโภค ทั้งในลักษณะตัวแทนขายสงและขายปลีก ซึ่งกลุมตัวแทน
จําหนายนับเปนตัวแทนในการประชาสัมพันธและโฆษณาสินคาหรือบริการใหกับองคกรธุรกิจอีก
ดวย

2.1.3  กลุมผูจัดสงหรือขายวัสดุ (Suppliers)  คือกลุมบุคคลผูจําหนายวัตถุดิบ 
(Raw Material) ชิ้นสวนหรือสวนประกอบ (Component Parts) เครื่องมือเครื่องใชตางๆ 
(Equipments) ใหกับองคกรธุรกิจเพื่อใชในการผลิตสินคาหรือบริการ ซึ่งถือวาเปนกลุมที่มี
ผลประโยชนรวมกัน นั่นคือองคกรธุรกิจไมสามารถผลิตสินคาหรือบริการไดหากปราศจากวัตถุดิบ
หรืออุปกรณเครื่องมือในการผลิตที่ดี สวนผูจัดสงวัสดุก็จะไดรับผลตอบแทนจากการขายวัตถุดิบแก
องคกรธุรกิจ

2.2  ชุมชนในละแวกใกลเคียง (Community) เปนกลุมประชาชนซึ่งพักอาศัยหรือ
ดําเนินกิจการตางๆ ในบริเวณใกลเคียงกันกับที่องคกรธุรกิจ หรืออยูหรือใกลเคียงกันกับที่องคกร
ธุรกิจจะเขาไปดําเนินการ ซึ่งกลุมคนกลุมนี้อาจจะเปนกลุมครอบครัวพนักงาน ญาติมิตร หรือ
ประชาชนทั่วไปที่พักอาศัยอยูบริเวณใกลเคียงกับองคกรนั้น ถึงแมวากลุมประชาชนกลุมนี้จะไมได
มีความสัมพันธใกลชิดกับองคกร เชน กลุมพนักงาน แตองคกรธุรกิจก็จําเปนตองพึ่งพาอาศัยการ
สนับสนุน ดานแรงงาน คอยเปนหูเปนตาชวยดูแลทรัพยสิน และผลประโยชนของบริษัท หรือ
อาจจะเปนผูสนับสนุนสินคาอีกดวย องคกรธุรกิจจึงจําเปนตองดําเนินการประชาสัมพันธเพื่อสราง
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ความเขาใจและความสัมพันธอันดีกับประชาชนกลุมนี้ ซึ่งจะไดกลาวถึงโดยละเอียดในหัวขอชุมชน
สัมพันธ

2.3  หนวยงานราชการและหนวยงานธุรกิจที่เกี่ยวของ (Government and Business 
Organization) สําหรับหนวยงานราชการนั้น หมายถึง หนวยงานของรัฐตั้งแตระดับทองถิ่นไปจนถึง
ระดับกระทรวง ทบวง กรม หรือระดับชาติ คือ รัฐบาล เพราะหนวยงานของรัฐในระดับตางๆ ไดเขา
มามีบทบาทตอการดําเนินธุรกิจขององคกรธุรกิจเปนอยางมาก เชน การเขามาประกอบธุรกิจแขงกับ
เอกชน การออกกฎหมายควบคุมการดําเนินกิจการขององคกรธุรกิจ ฯลฯ

สวนหนวยงานธุรกิจที่เกี่ยวของ หมายถึง หนวยงานธุรกิจที่ดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน 
หรือธุรกิจที่ตองพึ่งพาอาศัยกัน เพื่อประสานความรวมมือและสนับสนุนซึ่งกันและกันอันจะทําให
ธุรกิจอยูรอด และดําเนินไปดวยดี เชน สถาบันการเงินที่ใหกูยืมเงิน หรือสถาบันอื่นที่อาจจะรวมทุน
ในอนาคต

2.4  กลุมอิทธิพล กลุมผลประโยชน หรือกลุมพลัง  กลุมพลัง  กลุมอิทธิพล หมายถึง 
กลุมที่มีอิทธิพลตอความคิดหรือจูงใจใหกลุมประชาชนมีทัศนคติตอองคกรธุรกิจไปในทิศทางใด
ทิศทางหนึ่งได สวนกลุมผลประโยชน (Interest Group) จะเปนกลุมที่มีการรวมตัวกันโดยมี
เปาหมายหลักอยูที่ผลประโยชนรวมกันของกลุม และผลประโยชนดานอื่นๆ เปนเปาหมายรอง 
สําหรับกลุมพลัง (Pressure Group) เปนกลุมที่รวมตัวกันภายใตพื้นฐานความคิดอุดมการณบางอยาง
รวมกัน (Common Ideology) เปาหมายหลักของกลุมจึงอยูที่อุดมการณ สวนผลประโยชนอื่นของ
สมาชิกเปนเปาหมายรอง กลุมประชาชนกลุมนี้สามารถแบงออกเปนหลายกลุมไดดังนี้

2.4.1  สื่อมวลชน  (Mass Media)  เปนกลุมบุคคลผูทําหนาที่สื่อสารผาน
สื่อมวลชนไปสูผูรับสารจํานวนมาก ซึ่งการปฏิบัติงานดานการสื่อสารของคนกลุมนี้จะมีลักษณะ
เปนองคกรหรือสถาบันซึ่งมีลักษณะการแบงงานกันทําอยางกวางขวาง มีนโยบายของตนเองที่
ชัดเจน ทําใหความคิดเห็นทัศนคติของกลุมบุคคลเหลานี้มีอิทธิพลตอการชี้นําความคิดเห็นและ
ทัศนคติของประชาชน กลุมบุคคลเหลานี้ไดแก นักหนังสือพิมพ ผูจัดรายการทางวิทยุกระจายเสียง 
หรือวิทยุโทรทัศน ฯลฯ

2.4.2  กลุมผูนําแรงงานหรือสหภาพแรงงาน (Trade Union) จัดอยูในกลุม
ผลประโยชน เปนสถาบันทางเศรษฐกิจ และสังคมซึ่งรับรองโดยกฎหมาย  เกิดขึ้นจากการรวมกลุม
ของคนหรือพนักงาน โดยมีวัตถุประสงคในการจัดตั้งเพื่อปรับปรุงสภาพการทํางาน และความ
เปนอยูของสมาชิกใหดีขึ้น โดยสหภาพแรงงานทําหนาที่เปนตัวแทนผูเจรจาตอรองกับนายจางใน
เรื่องตางๆ เชน เงินเดือน  สวัสดิการ และเรียกรองความเปนธรรมเพื่อคนงาน ซึ่งกลุมประชาชน
กลุมนี้จะมีผลตอความคิดของสมาชิกซึ่งเปนพนักงาน ลูกจางขององคกรธุรกิจเปนอยางยิ่ง เพราะทุก
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คนถือวาสหภาพแรงงานจะตองดําเนินการทุกอยางเพื่อใหสมาชิกไดรับความเปนธรรมจากนายจาง 
และเพื่อผลประโยชนของสมาชิกทุกคน ดังนั้นในแงของการประชาสัมพันธจึงถือวาสหภาพ
แรงงานเปนกลุมคนที่สําคัญมีพลังในการตอรองและเปนผูนําประชามติของพนักงานลูกจาง จึงตอง
เอาใจใสและคอยใหขาวสารขอมูลเพื่อสรางความเขาใจและความสัมพันธที่ดีกับสหภาพแรงงาน
ตางๆ ไว

2.4.3  กลุมนักวิชาการหรือผูที่มีความสนใจเฉพาะเรื่อง  จัดอยูในกลุมพลัง เปน
กลุมนักวิชาการ หรือผูมีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งที่องคกรธุรกิจดําเนินกิจการอยู 
เชน อาจารยในสาขาวิชาตางๆ ของสถาบันการศึกษา นิสิตนักศึกษา ฯลฯ หรืออาจจะเปนกลุมบุคคล
ที่มีความรูและความสนใจเฉพาะเรื่องที่มีความเกี่ยวของกับองคกรธุรกิจ เชน กลุมผูพิทักษ
ประโยชนผูบริโภค กลุมอนุรักษสิ่งแวดลอม ฯลฯ กลุมบุคคลเหลานี้จะมีบทบาทเปนผูนําในการ
แสดงความคิดเห็นในเรื่องที่ตนมีความรูหรือความสนใจ และความคิดเห็นดังกลาวก็เปนที่ยอมรับ
เชื่อถือจากประชาชน ดังนั้น การประชาสัมพันธขององคกรธุรกิจเพื่อปองกันความเขาใจผิดที่อาจจะ
เกิดขึ้น หรือความขัดแยงทางความคิดกับประชาชนกลุม ซึ่งอาจจะสงผลในการขยายความเขาใจผิด
หรือความขัดแยงไปสูประชาชนในวงกวาง

2.5  กลุมประชาชนทั่วไป  เปนกลุมประชาชนทั่วไปที่อยูในสังคมนอกเหนือจาก
กลุมประชาชนที่ไดกลาวมาแลวทั้งหมด แมวาจะไมไดเปนกลุมที่เกี่ยวของโดยตรงกับองคกรธุรกิจ 
แตจําเปนจะตองประชาสัมพันธไปสูประชาชนกลุมนี้ดวย เพราะองคกรธุรกิจจะตองดําเนินกิจการ
ตางๆ ในสังคม ก็ควรจะสรางความสัมพันธที่ดีกับประชาชนทุกกลุม

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยในประเทศ

ลดาวัลย  ไทยธัญญพานิช (2538) ศึกษาเรื่อง “การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เผยแพรขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย”  โดยชี้ใหเห็นถึงแนวโนมการนํา
เทคโนโลยีสานสนเทศมาใชในการเผยแพรขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยวา ในอนาคตจะเปน
การนําขอมูลลักษณะเดียวกับที่ เผยแพรในปจจุบันมาปรับปรุงดานความถูกตองแมนยํ า 
ความสามารถในการเผยแพรกระจายไดรวดเร็ว และสรางความเทาเทียมกันมากขึ้น รวมทั้งเปน
ชองทางในการเผยแพรกระจายไดรวดเร็ว และสรางความเทาเทียมกันมากขึ้น รวมทั้งปรับปรุงดาน
รูปแบบการนําเสนอใหนาสนใจมากยิ่งขึ้น ตลอดจนมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปน
ชองทางในการเผยแพรขอมูลนั้น จะยังคงทําใหเกิดชองวางในการไดรับขอมูลขาวสารมากยิ่งขึ้น  
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เนื่องจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ยอมทําใหผูที่ไมสามารถใชเครื่องมือดังกลาว
เสียเปรียบในการไดรับขอมูล

ดนัย  หวังบุญชัย  (2538)  ศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ และสรางความพึง
พอใจในการใชเทคโนโลยีของหนังสือพิมพรายวัน”  พบวา บุคคลที่มีพฤติกรรมการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในระดับปานกลาง มีอุปกรณที่ใชเปนประจําคือ โทรศัพทในสํานักบริการ เครื่อง
คอมพิวเตอร เพจเจอร และโทรสาร ลักษณะงานที่ใชบอยคือ งานดานการพิมพเอกสาร  การสื่อสาร
ระหวางบุคคล และการเรียกใชฐานขอมูล สวนบุคลากรที่มีระดับการศึกษาหรือมีประสบการดาน
การสัมมนา การดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการใชอุปกรณ
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมแตกตางกันไปดวย ในขณะที่สถานภาพดานอื่น เชน เพศ 
อายุ อายุการทํางานไมมีความแตกตาง

วรพรรณ  พงศสวัสดิ์ (2540) ศึกษาเรื่อง “ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไป กับการเปดรับสื่อวารสารสนเทศของเด็กและเยาวชนในเขต
กรุงเทพมหานคร” พบวา  ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมมี
ความสัมพันธกัน และระดับความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตาง
กันไปตามลักษณะทางประชากรของเด็กและเยาวชน ในดานอายุ สถานที่ศึกษา ระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษาของบิดาและมารดา บุคคลที่อาศัยอยูดวย และลักษณะที่อยูอาศัย แตไมแตกตางกัน
ในลักษณะทางประชากรอื่นๆ ที่นํามาศึกษา เชน เพศ  คาใชจายที่ผูปกครองใหในแตละเดือน 
รายไดรวมของขอบครอบครัวโดยเฉลี่ยตอเดือน

พิชญา  รัตนพล (2540)  ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการสื่อสาร ความคาดหวัง ผลประโยชน 
และความนาเชื่อถือของรายการวิทยุเพื่อสังคมและชุมชน  ศึกษากรณีสถานีวิทยุชุมชน (City 
Radio)”  พบวา  เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสื่อสาร ระดับ
ความคาดหวังผลประโยชนตอตนเองและตอสังคมจากสถานีวิทยุชุมชน มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการสื่อสาร และระดับความนาเชื่อถือดานผูดําเนินรายการและขอมูลขาวสารในสายตา
ของสมาชิกสถานีวิทยุชุมชนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสื่อสาร

ตรรกะ  เทศศิริ (2542)  ศึกษาเรื่อง “สถานภาพ ความคาดหวัง และผลของการใช
อินเตอรเน็ตเพื่อพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอม  พบวา ธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอมที่ใชอินเตอรเน็ตเพื่อพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแลว สวนใหญคาดหวังวาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสจะเพิ่มชองทางในการเขาถึงตลาดผูบริโภคไดโดยตรง และเปนแนวโนมที่นาจะมี
ศักยภาพสูงในอนาคต แตมีความคาดหวังนอยในดานยอดขายที่จะเพิ่มขึ้นจากชองทางนี้
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สุวรรณ  มาศเมฆ  (2540)  ศึกษาเรื่อง “ความคาดหวังและความพึงพอในใจการใช
บริการระบบเครือขายอินเตอรเน็ตของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ตอ
การดําเนินภารกิจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา”  พบวา ความคาดหวังตอประโยชนที่
ไดรับ มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการใชบริการระบบเครือขายอินเตอรเน็ตของอาจารยใน
สถาบันอุดมศึกษา

ศุจิกา  ดวงมณี  (2539)  ทําการศึกษาเรื่อง  “การเผยแพรขอมูลขาวสารผาน World Wide 
Web ของสื่อมวลชนไทย”   พบวา  สื่อมวลชนไทยในปจจุบันใชชองทาง WWW เพื่อการสงเสริม
ภาพลักษณขององคกร และเปนสื่ออิเล็กทรอนิกสที่มีขอไดเปรียบทางดานความเร็ว สามารถ
นําเสนอไดในราคาที่ต่ํากวาสื่อประเภทอื่น สําหรับอนาคตสื่อมวลชนไทยมีแนวโนมที่จะใช WWW 
เปนชองทางในการเผยแพรขาวสารมากขึ้น ในรูปแบบที่ทันสมัย และติตดามเทคโนโลยีมากขึ้น 

อรวรรณ  ปลันทนโอวาท และคณะ (2536)  ศึกษาเรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศและ
บทบาทพัฒนาสังคมไทย”  พบวา เทคโนโลยีในสํานักบริการ ใหเผลทางบวกมากกวาทางลบ แตมี
ขอจํากัดในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ปญหาดานความพรอมและความชํานาญในการ
นํามาใชของบุคลากรหรือผูเชี่ยวชาญ แตก็มีแนวโนมวาจะมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพิ่ม
มากขึ้น

อําไพศรี  โสประทุม (2539)  ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเปดรับขอมูลขาวสารและปจจัย
บางประการที่มีผลตอการยอมรับสื่อคอมพิวเตอรระบบอินเตอรเน็ต ของผูใชคอมพิวเตอรในเขต
กรุงเทพมหานคร”  พบวา  สื่อบุคคลเปนสื่อที่มีอิทธิพลตอการยอมรับอินเตอรเน็ตมากกวา
สื่อมวลชนและสื่อเฉพาะกิจ สื่อมวลชนมีความสัมพันธกับความถี่ในการใชความจําเปนในการใช
ติดตอสื่อสารในธุรกิจปจจุบัน  ขณะที่สื่อเฉพาะกิจมีความสัมพันธกับความถี่ในการใชอินเตอรเน็ต  
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมมีความสัมพันธกับความถี่บอยในการใช  การชวยพัฒนาในการ
ทํางานและความตองการใชในอนาคต คุณลักษณะของอินเตอรเน็ตมีความสัมพันธกับการยอมรับ
อินเตอรเน็ต และความทันสมัยของบุคคลมีความสัมพันธกับการยอมรับอินเตอรเน็ต

งานวิจัยตางประเทศ
สุนิล  คุปตา และจิม  พิทโคส (Professor Sunil  Cupta and Jim Pitkow,  1997)  ได

ทําการศึกษาพฤติกรรมการใชงาน World Wide Web ทั่วโลก  พบวา  ผูใช  World Wide Web สวน
ใหญมีวัตถุประสงคพื้นฐานในการใชงาน World Wide Web  เพื่อคนหาขอมูล และเพื่อความบันเทิง 
รองลงมา คือ ใชเพื่อการทํางานและการศึกษา โดยผูใช  World Wide Web จะมีการศึกษาในระดับ
วิทยาลัยขึ้นไป   แสดงใหเห็นวาบุคคลที่มีฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจในระดับปานกลาง ใหการ
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ยอมรับอินเตอรเน็ต ในฐานะที่เปนสื่อในการติดตอสื่อสารกันมากขึ้น และมีการใชงานที่แพรหลาย
ไปสูวงการอื่นๆ มากขึ้น นอกเหนือไปจากวงการทหาร การศึกษา และนักวิชาการเหมือนในอดีต

ชารลส  เอลเลียต (Charles Elliot, 1998)  ศึกษาเกี่ยวกับขาวสารที่ปรากฏผานการสื่อสาร
ดวยเครือขายอินเตอรเน็ต  โดยศึกษาสื่อดั้งเดิม คือ หนังสือพิมพ ที่ขยายขอบเขตการสื่อสารมาใช
ชองทางการสื่อสารยุคใหม คือ เครือขายอินเตอรเน็ต โดยใชแนวทางการวิเคราะหของแนวคิด
เกี่ยวกับปญหาและความไมเทาเทียมในการไหลของกระแสขาวโลก เปนจุดเริ่มตนของคําถามนํา
การวิจัยที่ตองการจะทดสอบประสิทธิภาพของการสื่อสารดวยเครือขายอินเตอรเน็ต  โดยไดให
ขอสังเกตเกี่ยวกับปญหาความไมเทาเทียมในการไหลเวียนของขาวสารระหวางประเทศเพื่อคนหาวา
ในยุคแหงเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ การสื่อสารในลักษณะหนังสือพิมพอิเล็กทรอนิกสผานเครือขาย
อินเตอรเน็ต จะมีศักยภาพในการขจัดขอบกพรองในการไหลของขาวสารที่ไมสมดุลไดหรือไม  
ขณะเดียวกัน หนังสือพิมพอิเล็กทรอนิกสของเอเชียสามารถทําหนาที่เปนปากเสียงและเปนสื่อ
สะทอนความคิดเห็นของภูมิภาคไปสูกลุมผูรับสารระดับโลกไดหรือไม

ผลการวิจัยชี้วา หนังสือพิมพอิเล็กทรอนิกสของเอเชียมีการนําเสนอเนื้อหาตอผูรับสาร
ระดับโลกที่มีประเด็นคอนขางหลากหลาย และหนังสือพิมพเหลานี้ไดใชชองทางการสื่อสารใหมนี้
ในการเผยแพรขาวที่เกิดขึ้นในเอเชีย ในแงมุมที่ดีกวาการนําเสนอขาวของสํานักขาวตางประเทศ 
โดยภาพรวมแลว หนังสือพิมพบนอินเตอรเน็ต คอนขางประสบความสําเร็จในการชวยลดปญหา
ความไมสมดุลในการไหลของกระแสขาวสารจากประเทศตะวันตก มาตะวันออก และจากซีกโลก
เหนือมาสูซีกโลกใต โดยใชคุณประโยชนของรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม

จากงานวิจัยที่เกี่ยวของ สรุปไดวาการใชสื่อเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธองคกรนั้น
เขามามีบทบาทสําคัญในทุกวงการ และจะถูกพัฒนาไปอยางไมหยุดยั้ง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันและตอบสนองความพึงพอใจผูใชบริการขององคกรนั้นๆ นั่นเอง
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การใชสื่อเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธของสํานักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)”  นี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่ผูวิจัย
มุงศึกษาความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับกลยุทธ และรูปแบบการประชาสัมพันธผานสื่อ
เว็บไซต การนําสื่อเว็บไซตมาใชเพื่อเปนชองทางในการประชาสัมพันธไปยังกลุมเปาหมาย  ดวย
การสัมภาษณเชิงลึก (Depth Interview) จากกลุมตัวอยางซึ่งเปนบุคลากรภายในสํานักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ไดแก  ผูบริหารระดับกลาง และบุคลากรดานปฏิบัติการจาก
สวนบริหารจัดการระบบสารสนเทศ  สวนพัฒนาระบบสารสนเทศ  และบุคคลากรภายในองคกรที่
ใชบริการสื่อเว็บไซตของสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)  

3.1  การคัดเลือกกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive sampling) จํานวนทั้งสิ้น 10  คน ดังนี้
     3.1.1  บุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดทําสื่อเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธองคกรของ
สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ประกอบดวยผูบริหารระดับกลาง และ
เจาหนาที่ระดับปฏิบัติการ จํานวน 4 คน ไดแก 

-  นางสุพัชรินทร  กิ่งแกว
ผูจัดการสวนบริหารจัดการระบบสารสนเทศ 
(Management Information System Department : EODM)

-  นายอธิบดี  ลิมสัมพันธสันติ 
 รองผูจัดการสวนพัฒนาระบบสารสนเทศ 

(Enterprise Information System Development Department : RDDS)
-  นางสาวศิริพร  พงศวิญู

เจาหนาที่พัฒนาการตลาด 2 สวนพัฒนาธุรกิจและการตลาด 
 (Business and Marketing Development Department : TBDM)
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 - นางสาวทิศวรรณ  ชูปญญา
 เจาหนาที่วิเคราะหธุรกิจ 2 สวนพัฒนาธุรกิจและการตลาด 

(Business and Marketing Development Department : TBDM)
    3.1.2  บุคลากรที่ใชบริการสื่อเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธองคกรของสํานักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ประกอบดวยผูบริหารระดับกลาง และเจาหนาที่ระดับ
ปฏิบัติการ จํานวน 6 คน ไดแก

- นายนิเวช  มิ่งมิตรโอฬาร
ผูชวยผูอํานวยการฝายวิศวกรรมและปฏิบัติการ 
(Engineering and Operation Division : EOD)

- นายสันตทศน  สุริยันต
ผูจัดการสวนปฏิบัติการ PKI 
(Public Key Infrastructure Department : EODP) 

- นางสาวศิริลักษณ  เภากัน
ผูจัดการสวนบริหารงานบุคคล 

 (Human Resource Department : CPMH)
- นายพิชิต  ฟุงไพศาล

ผูจัดการสวนบริการลูกคา 
 (Customer Service Center Department : TBDR)

-   นางสาววรัญญา  ชูนพรัตน
                                     วิศวกรสนับสนุน สวนบริการลูกคา 
 (Customer Service Center Department : TBDR)

-   นางสาวปวีณา  มิสกิจ 
      วิศวกรสนับสนุน สวนบริการลูกคา 
 (Customer Service Center Department : TBDR)

3.2  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามปลายเปด โดยมีโครงสรางคําถาม ดังนี้

3.2.1  โครงสรางคําถามสวนที่ 1  เปนคําถามสําหรับสัมภาษณบุคลากรดานปฏิบัติการที่มีสวน
เกี่ยวของในการจัดทําสื่อเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธองคกรของสํานักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) โดยมีประเด็นคําถาม ดังนี้
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3.2.1.1   การเล็งเห็นถึงความจําเปนของการใชสื่อเว็บไซตในการประชาสัมพันธ ของ
องคกรสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) 

3.2.1.2 ความคิดเห็นที่มีตอการใชสื่อเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธองคกร ของสํานัก
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)  ในดานตางๆ ดังนี้

-   ความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการแกผูใชอินเตอรเน็ตทั้งภายในและ
ภายนอกองคกร

-   การเชื่อมโยงขอมูลดานการประชาสัมพันธของแตละหนวยงานภายใน
องคกร 

-  การพัฒนาความกาวหนาและสิ่งที่จําเปนตองกระทํา
-  การสรางภาพลักษณใหมๆ ใหองคกร

     -  การนําเสนอในรูปแบบใหมๆ
-  การเปนที่รูจักอยางกวางขวาง
-  การใหขอมูลไดอยางครบถวน
-  ความครอบคลุมในการใหบริการขาวสาร

 3.2.1.3 วิธีการใชสื่อเว็บไซตในการประชาสัมพันธ ขององคกรสํานักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)

3.2.1.3 กระบวนการและขั้นตอนการจัดทําสื่อเว็บไซตในการประชาสัมพันธองคกร
ของสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) 

3.2.1.4 การนําองคประกอบสําคัญตางๆ มาใชในพิจารณาเพื่อผลิตสื่อเว็บไซตเพื่อการ
ประชาสัมพันธองคกร ไดแก 

   -  ดานผูใชสื่อ
               -  ดานการเขาถึงกลุมผูใชสื่อ

-  ดานเนื้อหา ไดแกการนําเสนอเนื้อขอมูล ขาวสาร และเนื้อหาตางๆ ผาน
ระบบอินเตอร เน็ตขององคกร ในรูปของ ตัวอักษร ( Text)  ภาพนิ่ ง 
ภาพเคลื่อนไหว  ภาพสามมิติ มัลติมีเดีย

          -  ดานการออกแบบ  ไดแก  การสรางความเปนเอกลักษณ  การตั้งชื่อเว็บไซต 
(Domain  Name  หรือ  URL)  การใชสโลแกน (Slogan) โลโก (Logo)   และ
การตกแตงเว็บไซต        

       -  ดานการทําเว็บไซตใหเปนที่รูจัก
                -  ดานการรักษาความนิยมบนเว็บไซต
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3.2.1.5 ปญหา อุปสรรค และวิธีการแกไขปญหาในการใชสื่อเว็บไซต เพื่อการ
ประชาสัมพันธองคกรของสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) 

3.2.2   โครงสรางคําถามสวนที่ 2 เปนคําถามสําหรับสัมภาษณบุคคลากรของของสํานักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ที่ใชบริการสื่อเว็บไซตขององคกร  โดยมีประเด็นคําถาม 
ดังนี้

3.2.2.1 ความจําเปน และความสําคัญของการใชสื่อเว็บไซตในการประชาสัมพันธของ
องคกรสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) 

3.2.2.2  ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการใชสื่อเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธ
องคกรของสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)  ในดานตางๆ ดังนี้

-  ความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการแกผูใชอินเตอรเน็ตทั้งภายในและ
  ภายนอกองคกร

-  การเชื่อมโยงขอมูลดานการประชาสัมพันธของแตละหนวยงานภายใน  
 องคกร 

-  การพัฒนาความกาวหนาและสิ่งที่จําเปนตองกระทํา
-  การสรางภาพลักษณใหมๆ ใหองคกร
-  การนําเสนอในรูปแบบใหมๆ
-  การเปนที่รูจักอยางกวางขวาง
-  การใหขอมูลไดอยางครบถวน
-  ความครอบคลุมในการใหบริการขาวสาร

3.2.2.3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบสําคัญตางๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต เพื่อการ
ประชาสัมพันธองคกรของสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ไดแก 

- ดานผูใชสื่อ
- ดานการเขาถึงกลุมผูใชสื่อ
- ดานเนื้อหา ไดแกการนําเสนอเนื้อขอมูล ขาวสาร และเนื้อหาตางๆ ผาน 

ระบบอินเตอร เน็ตขององคกร ในรูปของ ตัวอักษร ( Text)  ภาพนิ่ ง 
ภาพเคลื่อนไหว  ภาพสามมิติ มัลติมีเดีย

- ดานการออกแบบ  ไดแก  การสรางความเปนเอกลักษณ  การตั้งชื่อเว็บไซต   
(Domain  Name หรือ  URL)  การใชสโลแกน (Slogan) โลโก (Logo)   และ
การตกแตงเว็บไซต        

- ดานการทําเว็บไซตใหเปนที่รูจัก
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-  ดานการรักษาความนิยมบนเว็บไซต
3.2.2.4 ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการใชสื่อเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธ

องคกร ของสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)  
3.2.2.5 ปญหา อุปสรรค และวิธีการแกไขปญหาในการใชสื่อเว็บไซตเพื่อการ

ประชาสัมพันธองคกร ของสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)
กรอบการสัมภาษณที่สรางขึ้นนี้ เปนเพียงสวนหนึ่งของการสัมภาษณ ซึ่งสามารถ

เพิ่มเติมหรือตัดทอนออกไปได  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเวลาในการสัมภาษณรวมทั้งความสนใจเปนพิเศษใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งของผูใหสัมภาษณ ผูวิจัยไดนํากรอบของการสัมภาษณใหอาจารยที่ปรึกษา
ตรวจสอบใหความคิดเห็นและปรับแก เพื่อใหเกิดความชัดเจนและครอบคลุมประเด็นที่ตองการ
มากขึ้น  ผูวิจัยไดทดลองนําไปสัมภาษณผูที่มีคุณสมบัติเชนเดียวกับกลุมตัวอยาง จํานวน 3 คน ทํา
ใหผูวิจัยมีประสบการณ และไดแนวทางในการตั้งคําถามที่เหมาะสม ไดสาระที่ตองการไดดีขึ้น 
พรอมทั้งนําผลที่ไดมาปรับปรุงขอคําถามสําหรับการสัมภาษณใหมีความชัดเจนและตรงประเด็น
มากยิ่งขึ้น

3.3  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารตางๆ โดยคนควาจากเอกสาร (Document 

Research) ที่เกี่ยวของเพื่อสามารถเก็บรวบรวมขอมูลดังกลาวได เชน ตําราวิชาการ หนังสือ วารสาร 
เอกสารการสัมมนา ขาวแจก บทความ และนิตยสารที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวของ การรวบรวมจากการ
สัมภาษณกลุมตัวอยาง ไดแก บุคลากรดานปฏิบัติการที่มีสวนเกี่ยวของในการผลิตเว็บไซตเพื่อการ
ประชาสัมพันธองคกร ของสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) และบุคลากรของ
ของสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ที่ใชบริการสื่อเว็บไซตขององคกร  ดวย
การสัมภาษณแบบเจาะลึก (Indepth Interview)  ซึ่งเปนการสัมภาษณเฉพาะเจาะจงในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งโดยเฉพาะเพื่อใหไดขอมูลที่ละเอียดถูกตองและครอบคลุมเนื้อหาที่ผูวิจัยตองการ  ซึ่งผูวิจัยได
ทําการสัมภาษณดวยตนเอง โดยมีการบันทึกเสียงและจดบันทึกไวเปนหลักฐานในการสัมภาษณ
ดวย
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3.4 การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ เมื่อมีการเก็บรวบรวมขอมูลแลว ทําการวิเคราะหขอมูล เพื่อสรุปผล

ในการนําเสนอตอไป ซึ่งขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยอาศัยแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของมา
เปนกรอบ หรือแนวทางในการวิเคราะหเพื่อใหการวิเคราะหเปนระบบ มีหลักการ ไมซับซอน และ
ครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้

3.4.1  ศึกษาสภาพปจจุบันในการใชสื่อเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธองคกรของสํานัก
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) 

3.4.2  ศึกษาวิธีการใชสื่อเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธองคกรของสํานักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) 

3.4.3  ศึกษาความคิดเห็นที่มีตอการใชสื่อเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธองคกรของ
พนักงานสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)
 3.4.4  ศึกษาปญหาและอุปสรรคในการใชเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธองคกรของ
สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง  “การใชส่ือเว็บไซตเพ่ือการประชาสัมพันธองคกรของสํานักบริการ

เทคโนโลยี สารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)”    เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการ
เก็บรวบรวมขอมูลจาก 2 วิธี ประกอบกัน ไดแก การเก็บรวบรวมขอมูลจากการวิเคราะหจาก
เอกสาร และการสัมภาษณแบบเจาะลึก (Indepth Interview) จากกลุมตัวอยางซ่ึงเปนบุคลากรภายใน
สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ไดแก  ผูบริหารระดับกลาง และบุคลากรดาน
ปฏิบัติการจากสวนบริหารจัดการระบบสารสนเทศ  สวนพัฒนาระบบสารสนเทศ  และบุคคลากร
ภายในองคกรท่ีใชบริการส่ือเว็บไซตของสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)   

  รวมท้ังส้ิน 10 คน  ใชเวลาในการเก็บขอมูลเดือนมีนาคม 2551 - เมษายน 2551 รวม
ระยะเวลา 2 เดือน โดยผูวิจัยไดนําเสนอผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงคของการศึกษา ใน
ประเด็นตางๆ ดังนี้  
  1.  สภาพปจจุบันในการใชส่ือเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธองคกรของสํานักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)  
  2.  วิธีการใชส่ือเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธองคกรของสํานักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)  
  3.  ความคิดเห็นของพนักงานในสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ท่ี
มีตอการใชส่ือเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธองคกร  
  4.  ปญหาและอุปสรรคในการใชส่ือเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธองคกรของสํานัก
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)  
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4.1  สภาพปจจุบันในการใชส่ือเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธองคกรของสํานักบริการเทคโนโลยี 
        สารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)  
 การใช ส่ือเว็บไซต เพื่อการประชาสัมพันธองคกรของสํานักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศภาครัฐในปจจุบันนั้น เปนการใชเพื่อการติดตอส่ือสาร ดังนี้ 

4.1.1  ความจําเปนในการใชส่ือเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธองคกร ของสํานักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) การใชส่ือเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธองคกร นับวามี
ความสําคัญ และมีความจําเปนตอสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)  เปนอยาง
มาก เนื่องจากปจจุบันอินเตอรเน็ตเขามามีบทบาทสําคัญกับทุกองคกร ท่ัวโลก ดังนั้น การ
ประชาสัมพันธผานส่ือเว็บไซต จึงถือเปนอีกชองทางหนึ่งในการส่ือสารใหเขาถึงกลุมเปาหมายท่ี
หลากหลาย ครอบคลุมพื้นท่ีมากท่ีสุด และสะดวกรวดเร็ว โดยกลุมตัวอยางสวนใหญใหความเห็น
เกี่ยวกับสาเหตุสําคัญท่ีสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) จําเปนตองมีการประ
สัมพันธองคกรผานส่ือเว็บไซต เนื่องจาก 

- บุคลากรในองคกร ลูกคา และประชาชนท่ัวไปไมรูจักช่ือเสียง ไมเห็นคุณคาของ
ภารกิจ หรือประโยชนของสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) 

- สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ตั้งข้ึนมาและดําเนินการมา
เปนเวลานานแลว แตขาดการยอมรับจากลูกคา และประชาชนท่ัวไปไมใหความสนใจ ขาด
สัมพันธภาพท่ีดีกับบุคลากรในองคกร ลูกคา และประชาชนทั่วไป 

- บุคลากรในองคกร ลูกคา และประชาชนทั่วไปเกิดความเขาใจผิด ไมไดรับขาวสาร 
หรือไดรับขาวสารท่ีไมตรงกัน ขาดขอเท็จจริง ทําใหเกิดความเขาใจผิด ซ่ึงอาจทําใหเกิดการ
ขัดขวางหรือตอตานองคกรในเวลาตอมา 

- สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) มีปญหาในการทําความเขาใจ 
กับ บุคลากรในองคกร ลูกคา และประชาชนท่ัวไป เกี่ยวกับการเผยแพรขอมูลขาวสาร เชน การ
เปดเผยขาวสาร หรือกิจกรรมขององคกรท่ีไมมีความชัดเจน 

- เกิดชองวางดานความรู ความเขาใจระหวางผูบริหาร กับผูปฎิบัติงานในสํานัก
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) 

- เกิดการแขงขันกันดานธุรกิจ การดําเนินงานในลักษณะเดียวกัน 
ลักษณะการดําเนินงานของสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) เปน

หนวยงานที่ มีลักษณะการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐ ใหนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาพัฒนาองคกรเพื่อกาวสูการเปนเปน e-government  ดังนั้น การเผยแพรขอมูลขาวสาร 
และการประชาสัมพันธองคกรทางส่ือเว็บไซต จึงเปนการสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐท่ีสนใจ 
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เขาไปศึกษาคนควาขอมูลในเบ้ืองตนไดเปนอยางดี อีกท้ัง เม่ือเปรียบเทียบการการประชาสัมพันธ
ผานชองทางอ่ืน เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสารหรือส่ืออ่ืนๆ  จะเห็นไดวาการ
ประชาสัมพันธผานส่ือเว็บไซตเปนชองทางท่ีประหยัดคาใชจายไดมากกวา และสํานักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) เองก็เปนหนวยงานท่ีใหบริการดานสารสนเทศ โดยลักษณะ
การดําเนินงานแลวจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีเว็บไซตไวเพื่อประชาสัมพันธขาวสารเกี่ยวกับ สินคา 
บริการ และเผยแพรขอมูลขาวสารทางดานสารสนเทศท่ีเปนประโยชนกับสาธารณะ รวมถึงการ
สืบคนขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกรเอง เชน ใชส่ือเว็บไซตขององคกรในการ
สืบคนหมายเลขโทรศัพทของบริการ dial-up 76 จังหวัด ท่ัวประเทศ  ซ่ึงเปนเว็บลิงคโดยมีลักษณะ
การใชงานเหมือนเซิรจเอนจิ้น (search engine) เชน Google, Yahoo หรือ Hotmail  โดยผูเขาชม
เว็บไซตสามารถสืบคนไดจากหนาเว็บไซต หรือเช็ค Usage Time ของการใชงาน Dial Up  หรือ
แมแตการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับบริการ เชนผูบริหารระดับสูงของกระทรวงการตางประเทศ 
ไดเขาเขาเยี่ยมชมเว็บไซตของสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) เพื่อคนหา
รายละเอียดเกี่ยวกับสินคาและบริการในเบ้ืองตน และในลําดับถัดมาก็ไดโทรศัพทมาสอบถาม
รายละเอียดเกี่ยวกับบริการเร่ือง Network Service และ Security Service เพื่อเปนขอมูลการพิจารณา
ตัดสินใจเพื่อขอใชบริการจากสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) เปนตน  
 แมวาการใชส่ือเว็บไซตจะเปนการส่ือสารท่ีสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดรวดเร็วและ
ประหยัดคาใชจาย แตก็ยังมีขอเสียในดานของความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรและ
อินเตอรเน็ตของผูใชงานดวย เนื่องจากเว็บไซตของสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ 
(สบทร.)  เปนเว็บไซตเกี่ยวกับการใหบริการดานสารสนเทศท่ีคอนขางเฉพาะเจาะจงกลุมเปาหมาย 
หากเปนบุคคลทั่วไปซ่ึงไมมีพื้นฐานความรูทางดานนี้มากอน อาจทําใหไมเขาใจเนื้อหาท่ีนําเสนอ
ในส่ือเว็บไซตหรือวิธีการใชงานได   

 
 “การประชาสัมพันธผานส่ือเว็บไซต มีความจําเปนตอ สบทร. เนื่องจาก การเผยแพร

ขอมูลขาวสารทางเว็บไซต เปนการสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐท่ีสนใจเขาไปศึกษาคนควาขอมูล
ในเบ้ืองตนได และเม่ือเปรียบเทียบกับชองทางการประชาสัมพันธโดยชองทางอื่น เชน วิทยุ 
โทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสาร Billboard ฯลฯ จะเห็นวาการประชาสัมพันธผานส่ือเว็บไซตเปน
ชองทางท่ีประหยัดคาใชจายไดมากกวา” (พิชิต  ฟุงไพศาล, ผูจัดการศูนยบริการลูกคา (Customer 
Service Center Department: TBDR) ฝายพัฒนาเทคโนโลยีและกลยุทธ (Technology and Business 
Strategy Development Division : TBD), สัมภาษณ, 8 เมษายน 2551) 
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 “เว็บไซต มีความจําเปนตอองคกร อยางเชน ใชในการสืบคนขอมูลเกี่ยวกับเลขหมาย
โทรศัพทของบริการ  dial-up 76 จังหวัด ท่ัวประเทศ  ซ่ึงมีจํานวนมากและไมสามารถจดจําได
ท้ังหมด ดังนั้น หากมีความจําเปนตองใชขอมูลดังกลาว ก็จะเขาไปสืบคนจากในเว็บไซตของ สํานัก
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร). โดยจะมี Link  เขา webmail (มีลักษณะการใชงาน
เหมือน Yahoo, Hotmail) ไดจากหนาเว็บไซต หรือเช็ค Usage Time ของการใชงาน Dial Up” 
(อธิบดี  ลิมสัมพันธสันติ, รองผูจัดการสวนพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับองคกร (Enterprise 
Information System Development Department : RDDS) ฝายวิจัยพัฒนาบริการ (Research and 
Development Division  : RDD), สัมภาษณ, 10 เมษายน 2551) 

 
  “เว็บไซต สบทร. มีความจําเปนตอองคกร สําหรับสวนบริหารงานบุคคล (Human 

Resource Department : CPMH) ฝายวางแผนและจัดการองคกร (Corporate Planning and 
Management Division : CPM) ซ่ึงในปจจุบันสวนบริหารงานบุคคล จะใชชองทางในการประกาศ
รับสมัครงานผานทางเว็บไซตของ สบทร. ควบคูไปกับเว็บไซตของ JobDB”(ศิริลักณ  เภากัน, 
ผูจัดการ สวนบริหารงานบุคคล (Human Resource Department  : CPMH) ฝายวางแผนและจัดการ
องคกร (Corporate Planning and Management Division  : CPM), สัมภาษณ, 8 เมษายน 2551) 
 
4.2  วิธีการใชส่ือเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธองคกร ของสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ   
        ภาครัฐ (สบทร.)  
 จากผลการวิจัย พบวา วิธีการใชส่ือเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธองคกรของสํานัก
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐในปจจุบันนั้น แบงออกเปน 2 วิธีการใหญๆ คือ การใชส่ือ
เว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธภายในองคกร  และการใชส่ือเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธ
ภายนอกองคกร  
 4.2.1.   การใชส่ือเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธภายในองคกร 
 กลุมตัวอยางสวนใหญใชส่ือเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธภายในองคกรของสํานัก
บริการสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) เพื่อบอกกลาว แลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร และประสานงานไปยัง
กลุมเปาหมาย ภายในองคกร เชน ผูบริหาร บุคลากร และเจาหนาท่ี  ควบคูกับการติดตอส่ือสารทาง
โทรศัพท  การติดตอส่ือสารดวยวาจา แบบซ่ึงหนา (Face of Face)  หรือการใชส่ิงพิมพภายใน
องคกร (House Journal)  เชน หนังสือเวียน จดหมายขาวของภายใน บอรดแจงขาวสารความ
เคล่ือนไหว และการประชุม  เปนตน  ท้ังนี้กลุมเปาหมายใหเหตุผลวา การใชส่ือเว็บไซตในการ
ติดตอสามารถชวยใหประหยัดเวลา และสามารถเผยแพรขาวประชาสัมพันธแกบุคลากรในองคกร
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ไดในเวลาพรอมๆ กัน ท้ังนี้เพื่อใหผูบริหาร บุคลากร และเจาหนาท่ี ไดรับทราบเร่ืองราวเกี่ยวกับ
องคกร สินคาและบริการ ในเบ้ืองตน  ซ่ึงตรงกับการใหสัมภาษณของกลุมตัวอยางท่ีกลาวถึงการใช
ส่ือเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธภายในองคกร วา 
 
 “บุคลากรภายในสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศสวนใหญจะเขาชมเว็บไซตของ
สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (สบทร.) สัปดาหละ 2-3 คร้ัง เปนอยางนอย เพื่อตรวจสอบ
ขาวสาร ความเคล่ือนไหวขององคกร หาขอมูลสินคาและบริการใหมๆ ขององคกรเพ่ิมเติม หรือ
ศึกษาหาความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันโดยจะทําใหบุคลากรท่ีเขาชมเว็บไซตสามารถ
รับทราบขาวสารความเคล่ือนไหวตางๆ ขององคกรในเบ้ืองตนไดอยางสะดวกรวดเร็วในเวลา
เดียวกัน”    (สันตทศน  สุริยันต  ผูจัดการสวนปฏิบัติการ PKI (Public Key Infrastructure 
Department  : EODP) ฝายวิศวกรรมและปฏิบัติการ (Engineering and Operation Division : EOD),   
สัมภาษณ 11 เมษายน 2551)  
 
 นอกเหนือจากการใชส่ือเว็บไซตเพื่อบอกกลาว  แลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร และ
ประสานงานไปยังบุคลากรภายในองคกรแลว  กลุมเปาหมายสวนใหญยังใชส่ือเว็บไซตของสํานัก
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ในการสืบคนขอมูลเพื่อนําไปใชประกอบการ
ปฏิบัติงาน เชน ใชส่ือเว็บไซตตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการ เพื่อนําขอมูลเพิ่มเติมท่ีได
ไปใหบริการแกลูกคา  เนื่องจากเปนส่ือท่ีสามารถทําการติดตอส่ือสารไดครอบคลุมในระยะเวลา
อันรวดเร็วมากท่ีสุด  ตรงกับการใหสัมภาษณของกลุมตัวอยางท่ีกลาวถึงการใชส่ือเว็บไซตสืบคน
ขอมูลเพื่อนําไปใชประกอบการปฏิบัติงาน วา 
 
 “บุคลากรในสวนงานศูนยบริการลูกคา (Customer Service Center Department : TBDR) 
ทุกคนตองตรวจสอบขาวสารความเคล่ือนไหว ขอมูลขาวสาร และความรูเกี่ยวกับเทคโนยีจาก
เว็บไซตของ สบทร. เปนประจําทุกวัน  เนื่องจากเปนสวนงานที่ตองใหขอมูลตางๆ แกลูกคา เชน 
ปญหาในการใชงาน ขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการ ดังนั้น พนักงานในสวนงานศูนยบริการลูกคา 
(Customer Service Center Department : TBDR) จึงตองมีขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการที่ทันสมัย
ตลอดเวลา โดยการอาศัยการคนหาขอมูลบนเว็บไซตขององคกร และขอมูลจากการประชุมเกี่ยวกับ
สินคาและบริการใหมๆ  รวมกับหนวยงานตางๆ ภายใน สบทร. เพื่อใหสามารถตอบคําถามกับ
ลูกคาไดครอบคลุม  และสรางความประทับใจใหกับลูกคาใหไดมากท่ีสุด อยางไรก็ตามเว็บไซตก็
จะใหขอมูลไดแคในเบื้องตนเทานั้น เม่ือลูกคาหรือประชาชนทั่วไปไดศึกษาขอมูลจากในเว็บไซต
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แลว ก็ตองมีการโทรมาสอบถามขอมูลหรือีรายละเอียดเพ่ิมเติมจากหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป”
(พิชิต  ฟุงไพศาล, ผูจัดการศูนยบริการลูกคา (Customer Service Center Department: TBDR) ฝาย
พัฒนาเทคโนโลยีและกลยุทธ (Technology and Business Strategy Development Division : TBD), 
สัมภาษณ 11 เมษายน 2551)  
 

จะเห็นไดวาการใชส่ือเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธภายในองคกร นับเปนส่ือกลางใน

การนําแนวคิด และแนวนโยบายจากฝายบริหารไปสูพนักงาน และเปนส่ือกลางในการนําความ

คิดเห็นตางๆ จากพนักงานสูฝายบริหาร  เพื่อเปนการสรางบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน ลดความไม

เขาใจกันระหวางพนักงานกับผูบริหาร ซ่ึงเปนการชวยลดปญหาความขัดแยงในการทํางานและ

สงผลใหการดําเนินงานขององคกรประสบความสําเร็จไดตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว   
 4.2.2    การใชส่ือเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธภายนอกองคกร 
 สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) มีการส่ือเว็บไซตเพื่อการ
ประชาสัมพันธองคกรภายนอกองคกร โดยมีกลุมเปาหมาย คือ ลูกคา ผูใชบริการ และประชาชน
ท่ัวไปผูสนใจ  ซ่ึงกลุมตัวอยางสวนใหญใหความเห็นวา  การจัดเผยแพรขอมูลขาวสารผานส่ือ
เว็บไซตชวยใหองคกรเผยแพรขาวสารและขอมูลเกี่ยวกับองคกรในดานตางๆ  เชน ความเปนมา
ขององคกร  ลักษณะและการดําเนินงาน  ภาระหนาท่ี  การบริหารงาน สินคา และการบริการ รวมถึง
กิจกรรม ความเคล่ือนไหวตางๆ ขององคกร ไดเปนอยางดี  ดังจะเห็นไดจากการใหสัมภาษณกลุม
ตัวอยางท่ีกลาวถึงการใชส่ือเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธภายนอกองคกร วา 
 
 “การเผยแพรขอมูล ขาวสาร และความเคล่ือนไหวขององคกร ผานส่ือเว็บไซต นับวามี
ความสําคัญ และจําเปนตอองคกรเปนอยางมา เพราะจะทําใหประชาชนภายนอกท่ีสนทราบขอมูล
ในเบ้ืองตนเกี่ยวกับองคกร เชน ประวัติความเปนมา การดําเนินงานรวมถึงขาวสารที่นาสนใจ
เกี่ยวกับหนวยงานและองคกร  สําหรับสวนบริหารงานบุคคล (Human Resource Department  : 
CPMH) ฝายวางแผนและจัดการองคกร (Corporate Planning and Management Division : CPM) 
ไดใชส่ือเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธไปยังภายนอกองคกร ดวยการประกาศรับสมัครงานผาน
ทางเว็บไซตของ สบทร. ควบคูกับเว็บไซตอ่ืนๆ เชน JobDB.com”  (ศิริลักณ  เภากัน, ผูจัดการ สวน
บริหารงานบุคคล (Human Resource Department : CPMH) ฝายวางแผนและจัดการองคกร 
(Corporate Planning and Management Division: CPM), สัมภาษณ, 8 เมษายน 2551) 
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นอกจากนี้กลุมตัวอยางยังใหความเห็นวา การประชาสัมพันธภายนอกองคกรเปนการ

ติดตอส่ือสารท่ีตองเกี่ยวของกับประชาชนท่ีมีกลุมขนาดใหญ หรือจํานวนมาก  จึงอาจใชเคร่ืองมือ 

ส่ือสารตางๆ เขามาชวยเผยแพรกระจายขาวสูสาธารณชนดวย  ไดแก ส่ือมวลชน (Mass Media) เชน 

หนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ภาพยนตร เปนตน  ซ่ึงปจจุบันองคกร สถาบันตางๆ 

ก็นิยมใชเคร่ืองมือส่ือสารมวลชนเหลานี้เขามาชวยในการประชาสัมพันธองคกรดวย      
 ภายใตการใชส่ือเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธท้ังภายในและภายนอกองคกรนั้น 
สํานักบริการสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)  มีหนวยงานซ่ึงรับผิดชอบในการจัดทําส่ือเว็บไซตเพื่อ
การประชาสัมพันธ โดยมีกระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินการจัดทําส่ือเว็บไซตเพื่อการ
ประชาสัมพันธองคกร  ดังนี้ 
                     1) ขั้นตอนการเตรียมการจัดทําส่ือเว็บไซต 
  หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดทําส่ือเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธองคกรของสํานัก
บริการสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ไดแก ฝายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีกลยุทธทางการตลาด 
(Technology and Business Strategy Development Division : TBD)  สวนพัฒนาธุรกิจและ
การตลาด (Business and Marketing Development Department : TBDM)   สวนท่ีปรึกษาโครงการ 
(Strategic Application and Consulting Service Department : TBDC) และสวนบริการลูกคา 
(Customer Service Center Department  : TBDR) โดยหนวยงานดังกลาวจะทําการประชุมแผนงาน 
เกี่ยวกับชวงเวลาในการออกผลิตภัณฑ หรือใหบริการตัวใหมออกสูตลาด รวมถึงกําหนดราคา 
คุณสมบัติ การใชงาน และขอมูลทางเทคนิคอ่ืนๆ ในเบ้ืองตน  หลังจากนั้นสวนบริการลูกคา 
(Customer Service Center Department : TBDR) จะทําการประชุมรวมกับผูจัดการโครงการ 
(Project Manager) ของแตละโครงการ เพื่อสอบถามขอมูลทางดานเทคนิค และการใชงานในเชิงลึก
เพื่อใหไดขอมูลท่ีเปนประโยชนในการใหรายละเอียดเกี่ยวกับสินคาและบริการแกลูกคาไดอยาง
ถูกตอง  กอนนําขอมูลท่ีไดท้ังหมดใหแกฝายวิศวกรรมและปฏิบัติการ (Engineering and Operation 
Division  : EOD) และสวนบริหารจัดการระบบสารสนเทศ (Management Information System 
Department  : EODM) ดําเนินการจัดทําส่ือเว็บไซตตอไป  โดยในแตละข้ันตอนมีการดําเนินงาน
อยางรอบคอบและรัดกุม เพื่อใหขอมูลท่ีข้ึนบนเว็บไซตมีความถูกตองและชัดเจนท่ีสุด   ตรงกับคํา
ใหสัมภาษณของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับข้ันตอนการเตรียมจัดทําส่ือเว็บไซตของสํานักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) วา 
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  “กอนการจัดทําส่ือเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธขององสํานักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศภาครับ (สบทร.) ฝายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีกลยุทธทางการตลาด (Technology and 
Business Strategy Development Division :TBD)  สวนพัฒนาธุรกิจและการตลาด (Business and 
Marketing Development Department  : TBDM)   สวนท่ีปรึกษาโครงการ (Strategic Application 
and Consulting Service Department  : TBDC)  ศูนยบริการลูกคา (Customer Service Center 
Department  : TBDR)  สวนงานขาย (Sale Deparment : TBDS) และสวนบริการลูกคา (Customer 
Service Center Department  : TBDR) จะทําการประชุมหารือเกี่ยวกับขอมูลตางๆ ของสินคาและ
บริการใหมๆ ท่ีจะเกิดข้ึน รวมถึงการปรับปรุงเปล่ียนสินคาและบริการตัว  จากนั้นจะสรุปขอมูลท่ี
ไดสงตอใหแกสวนบริหารจัดการสารสนเทศ (Management Information System Department  : 
EODM) เพ่ือใชเปนขอมูลในการออกแบบส่ือเว็บไซต โดยมีสวนพัฒนาธุรกิจการตลาด (Business 
and Marketing Development Department  : TBDM) เปนผูตรวจสอบความถูกตองกอนเผยแพรสู
สาธารณะตอไป”  (ศิริพร  พงศวิญู, เจาหนาท่ีพัฒนาการตลาด 2 แผนกพัฒนาการตลาด สวน
พัฒนาธุรกิจและการตลาด (Business and Marketing Development Department : TBDM) ฝาย
พัฒนาเทคโนโลยีและกลยุทธ (Technology and Business Strategy Development Division  : TBD), 
สัมภาษณ, 11 เมษายน 2551) 

 
 2)  ขั้นตอนการจัดทําเว็บไซต 
 การประชาสัมพันธองคกรผานส่ือเว็บไซต เปนการใชเทคโนโลยีทางการส่ือสาร
สมัยใหมเขามาชวย โดยการประชาสัมพันธองคกรผานทางเว็บไซต ซ่ึงหนาแรกมีโฮมเพจของ
สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) เปนหนาเว็บท่ีผูใชจะไดเห็นเม่ือเปดเขาสู
เว็บไซต ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการออกแบบท่ีดี เพื่อใหเว็บไซตมีความนาสนใจ และนาเช่ือถือ หนา
เว็บไซตตองประกอบดวยรูปภาพ ระบบนําทาง ระบบเนวิเกช่ัน และองคประกอบอ่ืนๆ เพื่อแจงให
ผูชมทราบวาเว็บไซตขององคกรมีอะไรบาง 

 สําหรับการออกแบบ การกําหนดรูปแบบการนําเสนอส่ือเว็บไซตของสํานักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ  (สบทร .) นั้น  เปนหนาท่ีของฝายวิศวกรรมและปฏิบัติการ 
(Engineering and Operation Division : EOD) และสวนบริหารจัดการระบบสารสนเทศ 
(Management Information System Department  : EODM) ซ่ึงเม่ือไดรับขอมูลจากฝายวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีกลยุทธทางการตลาด (Technology and Business Strategy Development Division 
: TBD) และสวนพัฒนาธุรกิจและการตลาด (Business and Marketing Development Department : 
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TBDM) แลวจึงจะนําไปออกแบบเว็บไซตโดยคํานึงถึงองคประกอบสําคัญในการออกแบบเว็บไซต  
คือ 

- มีเปาหมายในการนําเสนอท่ีชัดเจน 
- เนื้อหาท่ีนําเสนอมีประโยชน 
- ตรงกับความตองการของผูใชบริการ 
- มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมเนือ้หาอยางสมํ่าเสมอ 
- มีการพัฒนาเวบ็ไซตเสมอ 
- การแสดงผลรวดเร็ว 
- ใชงานงายและสะดวก 

 การออกแบบสื่อเว็บไซตใหดูดีทันสมัยอยูเสมอ  ส่ือใหเห็นถึงภาพลักษณขององคกร
ดวย  หากขอมูลและรูปแบบการนําเสนอเว็บไซต มีความครบถวน ทันสมัย ก็จะเปนการสรางความ
นาเช่ือถือใหกับองคกรดวย  เชนเดียวกับท่ีกลุมตัวอยางใหสัมภาษณวา 

 
 “สวนบริหารจัดการระบบสารสนเทศ (Management Information System Department  : 
EODM) มีหนาท่ีในการออกแบบและปรับปรุงรูปแบบของเว็บไซตใหดูดีและทันสมัยอยูเสมอ มี
ขอมูลครบถวน ก็จะเปนการสรางความนาเช่ือถือใหกับองคกร และจากการสอบถามจากลูกคา
ภาครัฐสวนใหญมีความช่ืนชอบรูปรางหนาตาของเว็บไซต สบทร. เนื่องจากมีความทันสมัย 
สวยงาม ออกแบคลายกับเว็บไซตของหนวยงานเอกชน” (สันตทศน  สุริยันต  ผูจัดการสวน
ปฏิบัติการ PKI (Public Key Infrastructure Department  : EODP) ฝายวิศวกรรมและปฏิบัติการ 
(Engineering and Operation Division : EOD),  สัมภาษณ 7 เมษายน 2551) 
 

 ถึงแมวากลุมตัวอยางท่ีมีหนาท่ีในการจัดทําส่ือเว็บไซตจะออกแบบสื่อเว็บไซต โดย
คํานึงถึงองคประกอบสําคัญในการออกแบบเว็บไซต ตามท่ีกลาวมาขางตนแลวนั้น ก็ยังพบวา
เว็บไซตของสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ยังไมเปนท่ีนิยมของประชาชน
ท่ัวไป และหนวยงานภาคเอกชนนัก  เวนแตตองเขามามีสวนเกี่ยวของกันในการทํางาน หรือ
ติดตอส่ือสารกันโดยตรง จึงจะเขามาชมเว็บไซตขององคกร โดยกลุมตัวอยางใหความเห็นวา  

 
 “ส่ือเว็บไซตของหนวยงานภาครัฐนั้นไมคอยไดรับความสนใจจากประชาชนหรือ
ภาคเอกชนอ่ืนๆ มากนัก   นอกจากมีความจําเปนตองทํางานรวมกัน  หรือตองการขอมูลโดยตรง จึง
จะเขาชมเว็บไซต หรือติดตอมายัง สบทร. โดยตรง และน่ีเปนอีกเหตุผลหน่ึงท่ีเว็บไซตของ สบทร. 
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หรือหนวยงานภาครัฐ อ่ืนๆ จึงไมคอยเปนท่ีจดจํา   หากมีความจําเปนตองติดตอหรือประสานงาน
ดวยก็จะมีการใชบริการเว็บไซตท่ีใหบริการสืบคนขอมูล( search engine) เชน Google  Yahoo   ใน
การคนหาเว็บไซตของหนวยงานภาครัฐ นั้นๆ กลาวคือ ในเว็บไซตตางๆ จะตองมีคําหรือขอความท่ี
เปนท่ีแพรหลาย  เชน  บริการภาครัฐ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  e-government  เปนตน”  (สันตทศน  
สุริยันต  ผูจัดการสวนปฏิบัติการ PKI (Public Key Infrastructure Department  : EODP) ฝาย
วิศวกรรมและปฏิบัติการ (Engineering and Operation Division : EOD),  สัมภาษณ 7 เมษายน 
2551) 
 
 นอกจากองคประกอบสําคัญในการออกแบบใหดึงดดูความสนใจของผูเขาชมเว็บไซต
แลว ยังมีองคประกอบสําคัญในการพิจารณาการจดัทําส่ือเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธองคกร ซ่ึง
กลุมตัวอยางใหความเห็นแยกเปนประเด็นตางๆ ดังนี ้
  1)  ดานผูใชส่ือ และการเขาถึงกลุมผูใชส่ือ 

    กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นในประเด็นผูใชส่ือ และการเขาถึงกลุมผูใชส่ือวา ส่ือ
เว็บไซตของสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) มีความเหมาะสมกับผูใชส่ือทุก
กลุม และสามารถเขาถึงกลุมผูใชไดดี เนื่องจากลุมตัวอยางสวนใหญมีการติดตอพูดคุยกับลูกคาและ
ไดทําการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการออกแบบ การนําเสนอ เนื้อหา และเทคนิคตางๆ ท่ีใชใน
การผลิตส่ือเว็บไซต พบวา ลูกคาสวนใหญช่ืนชอบเว็บไซตของ สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาครัฐ (สบทร.) เพราะการออกแบบมีสีสันสดใส สวยงาม มีรูปแบบการนําเสนอท่ีทันสมัย  ขณะท่ี
กลุมลูกคาสวนนอยแจงวาเว็บไซตมีสีสันและกราฟฟกมากกเกินไป ทําใหเกิดความสับสนวาจะ
เลือกรับขอมูลขาวสารใดกอน   

2)  ดานเนื้อหา ไดแก การนําเสนอขอมูล ขาวสาร และเนื้อหาตางๆ ผานระบบ
อินเตอรเน็ตขององคกรในรูปของ ตัวอักษร (Text) ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว  ภาพสามมิติ  มัลติมีเดีย  
 กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นในประเด็นการนําเสนอเนื้อขอมูล ขาวสาร และเนื้อหา
ตางๆ ผานระบบอินเตอรเน็ตขององคกร ในรูปของ ตัวอักษร (Text) ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว  ภาพ
สามมิติ  มัลติมีเดีย วา ส่ือเว็บไซตของสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) มีการ
นําเสนอขอมูลและเน้ือหาสาระตางๆ ผานระบบอินเตอรเน็ต ไดอยางนาสนใจ กลาวคือมีท้ังการ
นําเอาภาพนิ่ง และความเคล่ือนไหว ใชไดในระดับหนึ่ง  แตยังขาดในสวนของภาพสามมิติ และ
มัลติมีเดีย ซ่ึงหากมีการนําเสนอครบถวน และเหมาะสบกับแตละเน้ือหาก็จะทําใหเว็บไซตเปนท่ี
นิยม และนาติดตามมากยิ่งข้ึน  ซ่ึงตรงกับการใหสัมภาษณของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับการนําเสนอเนื้อ
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ขอมูล ขาวสาร และเน้ือหาตางๆ ผานระบบอินเตอรเน็ตขององคกร ในรูปของ ตัวอักษร (Text) 
ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว  ภาพสามมิติ  มัลติมีเดีย วา 
 
 “จากการท่ีไดพบปะพูดคุยกับกลุมลูกคาเปนประจํา  พบวาลูกคาสวนใหญช่ืนชอบกับ
รูปแบบการนําเสนอบนเว็บไซตของ สบทร. ท่ีมีสีสัน สดใส สวยงาม มีรูปแบบท่ีทันสมัย มี
ภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหว  ภาพนิ่ง  ขณะท่ีลูกคาสวนนอยใหความเห็นวาเว็บไซตมีสีสัน และ
กราฟกมากเกินไป  เม่ือเขาชมแลวไมสามารถตัดสินใจไดวจะเลือกอานท่ีจุดใดกอนด” (สันตทศน  
สุริยันต  ผูจัดการสวนปฏิบัติการ PKI (Public Key Infrastructure Department  : EODP) ฝาย
วิศวกรรมและปฏิบัติการ (Engineering and Operation Division : EOD), สัมภาษณ, 11 เมษายน 
2551 
 
  3)  ดานการออกแบบ  ไดแก  การตั้งช่ือเว็บไซต   (Domain  Name  หรือ  URL)  การใช
สโลแกน (Slogan) โลโก (Logo)   และการตกแตงเว็บไซต         

 เนื่องจากท่ีผานมา สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) เปนองคกรเดียว
ท่ีใหบริการจัดทําและใหบริการดานเครือขาย   และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในภาครัฐ  แตยัง
ไมเปนท่ีรูจักอยางกวางขวางนัก ดังนั้น จึงมีความจําเปนในการนําองคประกอบสําคัญตางๆ มาชวย
ในการออกแบบส่ือเว็บไซต  ดังนี้ 

-  การตั้งช่ือเว็บไซต   (Domain  Name  หรือ  URL)  การตั้งช่ือเว็บไซต เปรียบไดกับ 
การตั้งช่ือราน ดังนั้น ควรตั้งช่ือเว็บไซตท่ีอธิบายถึงภารกิจขององคกร หรืออาจต้ังช่ือท่ีแปลกไม
เหมือนใคร ส้ันๆ จดจํางาย  ไมมีการใชสัญลักษณพิเศษ เชน !, $, ^  ใหเกิดความสับสน จดจํายาก 
ดังเชนท่ีสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ไดตั้งช่ือเว็บไซตวา www.gits.net.th 
ซ่ึงถือวาเปนการนําเอาช่ือขององคกรมาต้ังเปนช่ือเว็บไซต เปนการส่ือใหเห็นถึงลักษณะการ
ดําเนินงาน การใหบริการ และผลิตภัณฑขององคกรไดเปนอยางดี   และหากในอนาคตองคกรเปนท่ี
รูจักมากยิ่งข้ึนจะทําใหเว็บไซตเปนท่ีรูจักมากยิ่งข้ึนเชนกัน 

-  การใชสโลแกน (Slogan)  การใชสโลแกนประกอบการนําเสนอบนเว็บไซต  ถึงแม
การตั้งช่ือเว็บไซตของสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) จะเปนการต้ังช่ือท่ีดีและ
จดจํางายแลวก็ตาม แตการใชคําขวัญหรือสโลแกน (Slogan) ประกอบก็เปนส่ิงจําเปนท่ีจะอธิบายถึง
ลักษณะการดําเนินงานขององคกร การใหบริการ และผลิตภัณฑเดนชัดยิ่งข้ึน แมวาช่ือเว็บไซต 
www.gits.net.th ของสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) จะจดจํางาย แตลูกคาไม
สามารถคาดเดาไดเลยวาเปนเว็บไซตท่ีใหบริการเกี่ยวกับการใหบริการจัดทําและใหบริการดาน
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เครือขาย   และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในภาครัฐ หากไมไดทําความรูจักเกี่ยวกับองคกรใน
เบ้ืองตนมากอน ดังนั้น เว็บไซต www.gits.net.th ของสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ 
(สบทร.) อาจใชสโลแกนอธิบายประกอบส้ันๆ ท่ีมีความเก่ียวของกับการดําเนินงานขององคกรโดย
เนนจุดเดนของการใหบริการ และผลิตภัณฑ เปนตน ดังเชนท่ีกลุมตัวอยางใหสัมภาษณเกี่ยวกับการ
ใชสโลแกนประกอบการนําเสนอบนเว็บไซต วา  
 

 “ในอดีตท่ีผานมาสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) มีการใชสโลแกน
ประกอบการนําเสนอบนเว็บไศต แตปจจุบันไดยกเลิกไปแลวเนื่องจากนโยบายในการดําเนินงาน
ของผูบริหารระดับสูงแตละทานแตกตางกัน เชน ผูอํานวยการ สบทร. เคยต้ังสโลแกนวา “Your 
Depenable”  ซ่ึงไมสามารถส่ือใหเห็นถึงเอกลักษณขององคกรเลย  ซ่ึงลักษณะการต้ังสโลแกน
ดังกลาวเปนการต้ังตามใจผูบริหาร การไมมีสโลแกนหรือเปล่ียนสโลแกนบอยๆ ช้ีใหเห็นวาองคกร
การขาดจุดยืนท่ีชัดเจนในการดําเนินงานดวย” (ศิริพร  พงศวิญู, เจาหนาท่ีพัฒนาการตลาด 2 
แผนกพัฒนาการตลาด สวนพัฒนาธุรกิจและการตลาด (Business and Marketing Development 
Department : TBDM) ฝายพัฒนาเทคโนโลยีและกลยุทธ (Technology and Business Strategy 
Development Division : TBD), สัมภาษณ, 11 เมษายน 2551) 

 
 -  โลโก (Logo)  สัญลักษณหรือคํายอท่ีสามารถช้ีใหเห็นถึงความเปนเอกลักษณของ
สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ซ่ึงลักษณะโลโกของ www.gits.net.th เปน
ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวจี (G) ท่ีปลายดานบนของตัวลักษณะจะทําเปนลายไทยเพื่อส่ือใหเห็นถึง
ความกาวหนาของเทคโนโลยี การใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ฉับไว มีมาตรฐานระดับ
สากล แตคงไวซ่ึงการใหบริการในแบบเปนกันเอง โดยมีตัวอักษรภาษาอังกฤษและภาษาไทยซ่ึง
เปนช่ือยอขององคกรอยูใตโลโกดังกลาว แตท้ังนี้ ลูกคา หรือผูใชบริการก็ไมสามารถคาดเดาไดเลย
วาลักษณะของการดําเนินงานขององคกรนี้เปนอยางไร 
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ภาพท่ี 4.1   แสดงสัญลักษณ หรือโลโกของสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)  
  ท่ีปรากฏอยูบนส่ือเว็บไซต www.gits.net.th 
 
4.3 ความคิดเห็นของพนักงานสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ท่ีมีตอการ         

ใชส่ือเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธองคกร  
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมบุคลากรที่มี
สวนเกี่ยวของกับการจัดทําส่ือเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธองคกร  ประกอบดวยผูบริหาร
ระดับกลาง และเจาหนาท่ีระดับปฏิบัติการ  และกลุมบุคลากรที่ใชบริการส่ือเว็บไซตเพื่อการ
ประชาสัมพันธขององคกร ประกอบดวยผูบริหารระดับกลาง และเจาหนาท่ีระดับปฏิบัติการ  ซ่ึงผล
ของการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรของสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ท่ี
มีตอการใชส่ือเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธองคกร ผูวิจัยไดทําการสรุปประเด็นความคิด ดังนี ้

4.3.1 การจัดตั้งหนวยงานประชาสัมพันธส่ือเว็บไซต  
 เนื่องจากในปจจุบันสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ยังไมมีฝาย

หรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบงานดานการประชาสัมพันธและจัดทําส่ือเว็บไซตโดยตรง  ซ่ึงท่ีผานมา
การดําเนินงานในดานดังกลาวอยูภายใตการควบคุมของฝายธุรกิจและพัฒนาเทคโนโลยีและกลยุทธ
ทางธุรกิจ (Technology and Business Strategy Development Division : TBD) และสวนพัฒนา
ธุรกิจและการตลาด (Business and Marketing Development Department : TBDM)   

 กลุมตัวอยางซ่ึงเปนบุคลากรที่ มีสวนเกี่ยวของในการจัดทําส่ือเว็บไซตเพื่อการ
ประชาสัมพันธองคกรของสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ประกอบดวย
ผูบริหารระดับกลาง และเจาหนาท่ีระดับปฏิบัติการ ใหความเห็นวา  ควรมีจัดต้ังฝายประชาสัมพันธ
ส่ือเว็บไซต เพ่ือทําหนาท่ีในการบริหารจัดการ จัดทําขอมูล และเผยแพรขอมูลขาวสารขององคกร
ผานส่ือเว็บไซตท้ังภายในและภายนอกองคกร   ซ่ึงการจัดต้ังฝายประชาสัมพันธส่ือเว็บไซตนี้ จะ
ชวยใหการดําเนินงานดานการใชส่ือเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธองคกรมีความเปนเปนเอกภาพ 
และคลองตัวในการดําเนินงาน  โดยมีรายละเอียด ดังภาพตอไปนี้ 
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ภาพท่ี 4.2   แสดงโครงสรางฝายประชาสัมพันธส่ือเว็บไซตของสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ภาครัฐ (สบทร.) ในอนาคต 

 
 จากแผนภาพฝายประชาสัมพันธส่ือเว็บไซตของสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาครัฐ (สบทร.) ในอนาคต ท่ีผูวิจัยทําการสรุปจากการใหสัมภาษณของกลุมตัวอยาง สามารถ
อธิบายหลักการในการดําเนินงานของฝายประชาสัมพันธส่ือเว็บไซตได ดังนี้ 
  1.  สวนบริหารจัดการและจัดทําขอมูลเว็บไซต มีหนาท่ีบริหารจัดการและจัดทําขอมูล
เว็บไซต  ดังนี้ 

-  การทําเอกสารประชาสัมพันธภายใน  ในรูปของจดหมายขาว เพื่อเผยแพร 
นโยบาย กิจกรรม และขาสารตางๆ ขององคกร  

-  การสงเสียงตามสายภายในองคกร โดยอาจนําเสนอบทความ  ขาวสาร และความรู
สูพนักงาน โดยอาจทําการกระจายเสียงในชวงเวลาท่ีเหมาะสม เชน ชวงเชากอนเขางาน หรือชวง
พักกลางวัน เปนตน  

-  การทําหนังสือเวียน  
-  การทําบอรดประชาสัมพันธ เพ่ือเผยแพรและช้ีแจงเร่ืองราวตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

องคกร 

ฝายประชาสัมพันธส่ือเว็บไซต 

สวนบริหารจดัการ 
และจัดทําขอมูลเว็บไซต 

 
- GIST Information Center 
- เว็บไซตขององคกร (www.gits.net) 
- เว็บไซตอ่ืนๆ ภายใตเว็บไซต 
  ขององคกร 

สวนเผยแพรขอมูลขาวสารของ
องคกรทางส่ือเว็บไซต 

 
- การประชาสัมพันธในองคกร 
- การประชาสัมพันธนอกองคกร 
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-  การประชุมช้ีแจงเหตุการณตางๆ  โดยเปดโอกาสใหพนักงานไดแสดงความ
คิดเห็น และซักถามรายละเอียดท่ีตองการทราบ 

-  การจัดกิจกรรมทางสังคม เชน จัดงานเล้ียงสรรคสรรคประจําป จัดการแขงขันกีฬา
เช่ือมความสัมพันธระหวางแผนก 

 2. สวนเผยแพรขอมูลขาวสารขององคกรทางส่ือเว็บไซต   
 ทําหนาท่ีสรางความเขาใจและความสัมพันธอันดีกับประชาชนภายนอกท่ีเกี่ยวของกับ

องคกร เชน ลูกคา เจาหนาท่ีหนวยงานภาครัฐ นักวิชาการ องคกรท่ีดําเนินงานในลักษณะเดียวกัน  
ซ่ึงการประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ โดยเฉพาะส่ือเว็บไซตของสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาครัฐ (สบทร.)  จะเปนส่ือกลางในการเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับนโยบายการดําเนินงาน กิจกรรม 
ผลงาน ตลอดจนช่ือเสียงในดานตางๆ ขององคกรออกสูสารธารณะ การประชาสัมพันธภายนอก
องคกรควรทําในลักษณะการจัดทําเอกสารเผยแพรกิจกรรมขององคกร เชน วารสาร แผนพับ 
รายงานประจําป ฯลฯ  โดยบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนําองคกร ภารกิจ หนาท่ี ความรับผิดชอบ 
รวมถึงการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของสํานักบริการเทคโนโลยีสารเทศภาครัฐ (สบทร.) ท่ีไดจัดข้ึน  
หรืออาจทําเปนแผนวีดีทัศนท่ีมีเนื้อหาแนะนําองคกรหรือรวมภาพกิจกรรมตางๆ ขององคกร เพื่อใช
เผยแพรในโอกาสตางๆ  นอกจากนี้ยังอาจทําเปนขาวแจก (Press Release) และการจัดแถลงขาว เพื่อ
เผยแพรขาวสารเกี่ยวกับองคกรและเปดตัวบริการหรือสินคาใหเปนท่ีรูจัก และไดรับความนิยมอยาง
กวางขวาง โดยอาศัยความรวมมือจากส่ือมวลชนแขนงตางๆ ไมวาจะเปน หนังสือพิมพ นิตยสาร 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน เพื่อเปนอีกชองทางหนึ่งในการเผยแพรขาวสารใหนั่นเอง   

จะเห็นไดวา หากมีการจัดต้ังฝายประชาสัมพันธเพื่อดูแลงานดานนี้โดยเฉพาะ จะมีสวน
ชวยในการสนับสนุนงานกหลักขององคกรธุรกิจใหดําเนินไปตามเปาหมายท่ีตั้งไวไดอยางมาก อีก
ท้ังยังสามารถทําใหการดําเนินงานการประชาสัมพันธทางส่ือเว็บไซตประสบผลสําเร็จตาม
เปาหมายที่ตั้งไว  ซ่ึงสํานักบริการเทคโนโลยีสารเทศภาครัฐ (สบทร.)    เองก็ มุงเนนการใช
ประโยชนจากชองทางการประชาสัมพันธผานเว็บไซต เพื่อเรียกลูกคา หรือผูเขาชมเชนเดียวกับ
เว็บไซตอ่ืนๆ  เชน บริการ web hosting  เว็บไซตเอกชนท่ัวไปจะสามารถสมัครผานหนาเว็บไซต 
และกรอกขอมูลตางๆ ไปจนถึงชําระเงินผานบัตรเครดิต และให user name และ password แกลูกคา 
และสามารถใชงานไดทันที  ขณะท่ีเว็บไซตของสํานักบริการเทคโนโลยีสารเทศภาครัฐ (สบทร.)  
ยังไมมีความพรอมขนาดนั้น การจะใชบริการกับ สบทร แตละครั้ง จะตองผานกระบวนและ
ข้ันตอนในการจัดซ้ือจัดจาง ระหวางองคกรกับลูกคา ทําใหสํานักบริการเทคโนโลยีสารเทศภาครัฐ 
(สบทร . )   จึงไมไดมุง เนนขายสินคาและบริการผานเว็บไซต เหมือนภาคเอกชน  แต เนน
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ประชาสัมพันธขอมูลท่ีอยูมีออกไปเปนสวนใหญ  โดยคาดหวังใหผูท่ีสนใจท่ีเขาชมเว็บไซตแลว
ตัดสินใจใชบริการในท่ีสุด   

4.3.2 การพัฒนาความกาวหนาและส่ิงท่ีจําเปนตองกระทํา 
 ในอดีตวัตถุประสงคของการจัดทําเว็บไซตของสํานักบริการเทคโนโลยีสารเทศภาครัฐ 

(สบทร .)  คือ  การแสดงเนื้อหา  สาระ  (Content) หรือบริการ  และเพื่อเปนชองทางในการ
ประชาสัมพันธขาวสารของ ฝายพัฒนาเทคโนโลยีและกลยุทธทางธุรกิจ (Technology and Business 
Strategy Development Division : TBD) สวนพัฒนาธุรกิจและการตลาด (Business and Marketing 
Development Department : TBDM) โดยมีรูปแบบการนําเสนอแบบธรรมดา ไมมีลูกเลนมากนัก 
ขณะท่ีในปจจุบันกลุมตัวอยางสวนใหญใหความเห็นวา ควรมีการเสนอขอมูลเนื้อหาสาระท่ีตรงกับ
โบรชัวร ซ่ึงท่ีเปนชองทางการประชาสัมพันธอีกชองทางหนึ่ง โดยมองวาส่ือเว็บไซตของ สํานัก
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)  ทําหนาท่ีเหมือน “โบรชัวรออนไลน”  โดยมีทีมงาน
ท่ีดูแลเรื่องการปรับปรุงขอมูลใหมีความทันสมัย (update) ตลอดเวลา อันไดแกการทํางานรวมกัน
ระหวางฝายพัฒนาเทคโนโลยีและกลยุทธทางธุรกิจ(Strategic Application and Consulting Service 
Department : TBDC) สวนงานขาย (Sale Deparment : TBDS)ฝายวิศวกรรมและปฏิบัติการ 
(Engineering and Operation Division : EOD) สวนบริหารจัดการระบบสารสนเทศ (Management 
Information System Department : EODM)  และผูจัดการโครงการ (Project Manager) นั่นเอง 
ดังเชนท่ีกลุมตัวอยางใหสัมภาษณเกี่ยวกับการจัดทํา Community Web และ โบรชัวรออนไลน เพื่อ
นําเสนอบนเว็บไซต วา 

 
  “ผมมีแนวคิดในการจัดทํา Community Web โดยกําหนดไววาในแตละ Service จะตองมี

เว็บบอรด และไดสรางเว็บบอรดของแตละ Service ข้ึนมา เพ่ือตองการเพิ่มจํานวนผูเขาชมเว็บไซต 
แตปรากฏวาจํานวนผูเขาชมเว็บไซตก็ไมไดเพิ่มข้ึน เนื่องจากเว็บบอรดจะมีอยูในหนาเว็บของแตละ 
Service อีกช้ันนึง ไมไดปรากฏอยูในหนาแรกของเว็บไซต และการท่ีจะเขาถึงเว็บบอรดได ก็ตอง
เขาไปใน Service แตละหนากอน ทําใหเสียเวลา หรือถูกมองขามไปเลย อยางเชนท่ีผมพัฒนาระบบ 
Intranet ใหกับกรมอนามัย ผมจะมีการแบงเว็บบอรดเปนหัวเร่ือง และจะมีคนรับผิดชอบคอยตอบ
ปญหาของแตละเว็บบอรดอยางชัดเจน กลาวคือ เม่ือมีลูกคาเขามาต้ังคําถามในเว็บบอรดเร่ืองไหน ก็
จะมี e-mail แจงไปท่ีผูรับผิดชอบในการตอบคําถามของเว็บบอรดนั้นๆ ซ่ึงก็จะมีการตอบกลับ 
คอนขางรวดเร็ว” (อธิบดี  ลิมสัมพันธสันติ, รองผูจัดการสวนพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับ
องคกร (Enterprise Information System Development Department : RDDS) ฝายวิจัยพัฒนาบริการ 
(Research and Development Division : RDD), สัมภาษณ, 10 เมษายน 2551) 
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  “วัตถุประสงคของการจัดทําเว็บไซตของ สบทร. ในอดีต จะเปนในลักษณะของการ

แสดง content หรือบริการ และเพื่อเปนชองทางอยางหน่ึงในการประชาสัมพันธของ ฝายพัฒนา
เทคโนโลยีและกลยุทธทางธุรกิจ (Technology and Business Strategy Development Division :  
TBD) สวนพฒันาธุรกิจและการตลาด (Business and Marketing Development Department :  
TBDM)  ซ่ึงในอดีตเราจะเห็นวาจากรูปแบบเว็บไซตจะเปน content ธรรมดา แตในตอนน้ี จะมีการ
เสนอขอมูลเนื้อหาท่ีตรงกับในโบรชัวร (ท่ีเปนชองทางการประชาสัมพันธอีกชองทางหนึ่ง) โดยท่ี 
(Business and Marketing Development Department : TBDM) จะมองวาเว็บไซตของ สบทร. จะมี
หนาท่ีเหมือน “โบรชัวรออนไลน” และอีกทีมท่ีจะตองคอย update ขอมูลบนเว็บไซตก็คือทีม  
(Sale Deparment : TBDS ) และ Project Manager ในท่ีนี้ หมายถึง ทีมงานท่ีมีหนาท่ีประชาสัมพันธ 
ก็คือ (Business and Marketing Development Department : TBDM)  ซ่ึงคอยทํางานรวมกับทีม
กราฟฟก (Management Information System Department : EODM)” (อธิบดี  ลิมสัมพันธสันติ, รอง
ผูจัดการสวนพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับองคกร (Enterprise Information System Development 
Department : RDDS) ฝายวิจัยพัฒนาบริการ (Research and Development Division : RDD), 
สัมภาษณ, 10 เมษายน 2551) 
  

 ภาพแสดงตัวอยางโบรชัวร ของสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) 
สําหรับเผยแพร และสําหรับจัดทําเปนโบรชัวรออนไลน 
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ภาพท่ี 4.3  ภาพตัวอยางโบรชัวรเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับบริการของ สํานักบริการเทคโนโลยี 
  สารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) 
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ภาพท่ี 4.4 ภาพตัวอยางโบรชัวรเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับบริการของ สํานักบริการเทคโนโลยี 
  สารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) 
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ภาพท่ี 4.5 ภาพตัวอยางโบรชัวรเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับบริการของ สํานักบริการเทคโนโลยี 
  สารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) 
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 นอกจากนี้กลุมตัวอยางยังเห็นวา ควรมีการจัดทําวีดิทัศนเพื่อสาธิตข้ันตอนการใชสินคา
และบริการ (Demo) ของแตละบริการ เพื่อใหเกิดมาตรฐานเดียวกัน โดยพิจารณาจากการ
ปรับเปล่ียนขอมูลในการใหบริการนั้นๆ หากบริการใดมีมาตรฐานของการบริการที่ใชได ไมลาสมัย
จึงจัดทําวีดิทัศนเพื่อสาธิตข้ันตอนการใชสินคาและบริการ (Demo) เพื่ออธิบายขอมูลการใชงานและ
ประโยชนของแตละบริการในเบ้ืองตน อีกท้ังทําใหผูเขาชมเว็บไซตเขาใจในขอมูลขาวสารและการ
ใหบริการดีกวาการเสนอในรูปแบบของขอมูลเพียงอยางเดียว  
 ขณะท่ีการนําเสนอขอมูลในเชิงลึก และสรางชุมชนบทเว็บไซต (Community Web) 
นับเปนประเด็นท่ีกลุมตัวอยาง เสนอใหเห็นวา ควรท่ีการจัดทําเปนอยางยิ่ง เนื่องจากเม่ือ
เปรียบเทียบเว็บไซตของสํานักบริการเทคโนโลยีสารเทศภาครัฐ (สบทร.)  ในปจจุบันกับเม่ือ 5 ป ท่ี
แลว ในดานเน้ือหาและรูปแบบการนําเสนอบนเว็บไซต พบวา แมในปจจุบันเว็บไซตจะมีความ
สวยงามและนาสนใจมากวาอดีต แตกลับมีจํานวนผูเขาชมเว็บไซตไมแตกตางจากเม่ือ 5 ปท่ีแลว
มากนัก  ซ่ึงหมายความวาสํานักบริการเทคโนโลยีสารเทศภาครัฐ (สบทร .)  ควรจะมีการ
ประชาสัมพันธองคกร และบริการผานส่ือเว็บไซตใหมากข้ึน โดยการใหขอมูลในเชิงลึก และสราง
ชุมชนบทเว็บไซตขององคกร (Community Web) มีเว็บบอรดถามตอบปญหา โดยเนนให
ผูเช่ียวชาญเขามาตอบคําถามเหลานั้นในทันที พรอมกับเนนท่ีจะใหขอมูลวาการใหบริการและ
สินคาแตละประเภทของสํานักบริการเทคโนโลยีสารเทศภาครัฐ (สบทร.)  ดีอยางไร มีบริการ
อะไรบาง สาเหตุสําคัญท่ีทําใหส่ือเว็บไซตของสํานักบริการเทคโนโลยีสารเทศภาครัฐ (สบทร.)  ยัง
ไมเปนท่ีรูจัก และไดรับความนิยมนั้นอาจสืบเนื่องมาจากท่ีผูบริหารยังไมคอยใหความสําคัญกับการ
ประชาสัมพันธการขายสินคาและบริการผานเว็บไซต แตเนนการขายสินคาและบริการผานทาง
พนักงานขายเพียงชองทางเดียวเทานั้น ท้ังนี้ หากสํานักบริการเทคโนโลยีสารเทศภาครัฐ (สบทร.)  
ใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธผานส่ือเว็บไซตมากข้ึน เชน จัดทําเว็บไซตท่ีมีขอมูลซ่ึงเปน
ประโยชนแกสาธารณะใหมากข้ึนกวาในปจจุบัน  จะทําใหผูเขาสมสามารถนําขอมูลท่ีไดไปใช
ประโยชนไดเต็มท่ี เม่ือเทียบกับขอมูลบนเว็บไซตของท่ีอ่ืน ซ่ึงนักศึกษา ประชาชนท่ัวไปสามารถ
ดึงขอมูลไปใชประโยชนไดอยางเต็มท่ี และเพ่ือใหการทํางานคลองตัว ควรมีการจัดท้ังทีมงานท่ีมี
ความเชี่ยวชาญเพื่อมาดูแลงานดานนี้โดยตรง ซ่ึงจะทําใหสามารถขยายฐานกลุมลูกคาไดอีกทาง
หนึ่งดวย  

สําหรับแนวคิดในการจัดทําชุมชนบนเว็บไซตขององคกร (Community Web) ควรกําหนด
วาในแตละบริการจะตองมีเว็บบอรด และแบงออกเปนหัวเร่ืองๆ โดยมีผูรับผิดชอบคอยตอบปญหา
ของแตละเว็บบอรดอยางชัดเจน กลาวคือ เม่ือมีลูกคาเขามาต้ังคําถามในเว็บบอรดเร่ืองใด  ก็จะมี
จดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) แจงไปท่ีผูรับผิดชอบในการตอบคําถามของเว็บบอรดนั้นๆ อยาง
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รวดเร็ว เชน ถากลาวถึงวิธีการเกี่ยวกับการปองกันหรือกําจัดไวรัสคอมพิวเตอร ก็จะตองนึกถึง Thai 
Secure Mail หรือกลาวถึงการจัดลําดับสถิติเว็บไซตก็จะตองนึกถึง Truehits กลาวคือเว็บไซต
ดังกลาวเร่ิมกลายเปนส่ิงจําเปนเม่ือกลุมเปาหมายเขาใชงานอินเตอรเน็ตก็จะตองเขาไปเช็คขอมูลใน
เว็บไซตดังกลาว เปนตน จากกรณีดังกลาว หากสํานักบริการเทคโนโลยีสารเทศภาครัฐ (สบทร.)  มี
การทํางานในลักษณะดังกลาวนี้ก็จะเปนอีกหนทางที่จะดึงดูดใหมีคนเขาชมเว็บไซตไดเพิ่มมากข้ึน  

4.3.3 การสรางภาพลักษณใหมๆ  ใหองคกร 
 การประชาสัมพันธองคกรผานส่ือเว็บไซต นับวิธีการและการใชเคร่ืองมือท่ีมีความเขา

กับยุคสมัยไดดี ในประเด็นนี้ กลุมตัวอยางมีความเห็นวา นอกเหนือจากการใชส่ือเว็บไซตเพื่อใชใน
การประชาสัมพันธองคกร และบริการของสํานักบริการเทคโนโลยีสารเทศภาครัฐ (สบทร.)  แลว 
ควรจะมีการจัดกิจกรรมอื่นๆ ประกอบการประชาสัมพันธผานส่ือเว็บไซตเพื่อเปนการสราง
ภาพลักษณใหมๆ  ใหกับองคกรดวยการจัดเหตุการณพิ เศษซ่ึงนับเปนกิจกรรมทางการ
ประชาสัมพันธ (PR Activity) ท่ีสําคัญอยางหน่ึงท่ีสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ 
(สบทร.) ควรมี และใชเปนเคร่ืองมือในการประชาสัมพันธ เพ่ือเปนการสรางความสัมพันธกับกลุม
ลูกคา ประชาชนเปาหมาย ประชาชนท่ัวไป และส่ือมวลชน  ซ่ึงการจัดงานเหตุการณพิเศษนี้จะให
ผลดีดานจิตวิทยาคอนขางสูง อีกท้ังยังสงผลดีตอการเผยแพร กระจายขาว ความเคล่ือนไหว 
กิจกรรม และผลงานของสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ใหเปนท่ีรูจักแก
สาธารณชนดวย  ซ่ึงส่ิงเหลานี้จะทําใหกลุมลูกคา ประชาชนเปาหมาย ประชาชนทั่วไป และ
ส่ือมวลชน เกิดความพึงพอใจ รวมถึงสรางความประทับใจและภาพลักษณท่ีดีไดงายกวา เนื่องจาก
เหตุการณพิเศษ เปนกิจกรรมท่ีสามารถตอบสนองความตองการ ความอยากรูอยากเห็นของกลุม
ลูกคา ประชาชนเปาหมาย และประชาชนท่ัวไป ไดหลายประการ  และยังสามารถใหความรูความ
เขาใจ ใหความบันเทิง และเปดโอกาสใหกลุมลูกคา ประชาชนเปาหมาย และประชาชนทั่วไปมสีวน
รวมในงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ดวย  
 สําหรับแนวทางหรือรูปแบบของการจัดเหตุการณพิเศษของสํานักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)  ควรจะมีรูปแบบท่ีหลากหลาย  หรืออาจจัดใหมีความเหมาะสมกับ
ชุมชน ประชาชนท่ีมารวมงาน หรือวัตถุประสงคของการจัดงาน ซ่ึงรูปแบบของการจัดเหตุการณ
พิเศษท่ีนาสนใจมีดังนี้ 
 1) การพบปะและการประชุม (Meeting and Conferences)  
 การจัดงานลักษณะนี้คือการจัดใหมีการพบปะหรือการประชุมเพ่ือเปดโอกาสใหบุคคล
หลายฝายไดมีโอกาสพบปะแลกเปล่ียนทัศนะคติความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน เชน การประชุม
วิชาการ การสัมมนาผูบริหารองคกรท่ีเปนลูกคาของสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ 
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(สบทร.) ซ่ึงถือเปนการเปดโอกาสใหฝายจัดการหรือฝายบริหารไดมีโอกาสพบกับบุคคลสําคัญ
ภายนอกองคกรท่ีไดรับเชิญมารวมงาน เพื่อใหฝายจัดการและฝายบริหารไดมีโอกาสรับฟงความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะของบุคคลเหลานี้ รวมถึงปรึกษาหารือดานนโยบายแลการวางแผนการ
ดําเนินงานขององคกรใหตอบสนองวัตถุประสงคท่ีตั้งไว  
               2) การจัดงานวันครบรอบป (Anniversaries)  
  การจัดงานวันครบรอบป เปนการจัดงานในวันท่ีเวียนมาบรรจบครบรอบการกอตั้งหรือ
สถาปนาองคกร ซ่ึงนิยมจัดเปนชวงระยะเวลา เชน ครบรอบ 10 ป ครบรอบ 20 ป ครบรอบ 25 ป 
ครบรอบ 50 ป เปนตน การจัดงานดังกลาวจะชวยสรางโอกาสในการประชาสัมพันธกับประชาชน 
เปนโอกาสอันดีท่ีสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) จะไดแสดงความกาวหนา 
ความสําเร็จ และการมีสวนรวมในการชวยเหลือสังคมใหประชาชนทราบ อีกท้ังยังเปนการสราง
ความนาเช่ือถือ และช่ือเสียง ตลอดจนความเล่ือมใสศรัทธาในองคกรใหเกิดข้ึนในใจประชาชนดวย  
โดยภายในงานครบรอบที่จัดนั้น สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) อาจกําหนด
รูปแบบของงานไววาในรอบนน้ีจะมีแกนของเร่ืองอยางไร เพื่อท่ีจะออกแบบกิจกรรมตางๆ ภายใน
งานใหมีความเหมาะสม และสามารถดึงดูดใจผูเขารวมงานไดอีกดวย 
               3) การเปดใหเยี่ยมชมองคกร (Open House) 

 สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ควรเปดใหบุคคลภายนอกไดเยี่ยม
ชมองคกร เพื่อเปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางองคกรกับประชาชน การเปดใหเยี่ยมชมน้ี
จะตองเปดโอกาสใหแกบุคคลท่ัวไป ทุกกลุมอาชีพไดเขาเยี่ยมชม ไมใชเปดใหชมเฉพาะบางกลุม 
หากเปนเชนนั้นจะทําใหเกิดความรูสึกท่ีไมเทาเทียมกัน เลือกท่ีรักมักท่ีชัง ซ่ึงจะสงผลกอใหเกิด
ทัศนคติท่ีไมดีแกประชาชนได   การท่ีสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) จะทํา
การเปดใหประชาชนท่ัวไป เชน กลุมนักศึกษา กลุมผูประกอบการธุรกิจสารสนเทศ องคกรภาครัฐ 
องคกรภาคเอกชนท่ีสนใจเขาชมองคกรนั้น  อาจใหเขาชมหนวยงานแผนกตางๆ นําชมการผลิตส่ือ
เว็บไซต นําชมการจัดการฝกอบรมโครงการตางๆ  การแสดงการสาธิตตางๆ ระบบการทํางาน  และ
การบรรยายสรุปในหองประชุมฉายภาพยนตรประกอบ ซ่ึงส่ิงเหลานี้จะชวยใหผูท่ีเขาชมเกิดความรู
ความเขาใจในการดําเนินงานขององคกรและเปนการสรางความเขาใจและความสัมพันธอันดีแก 
ประชาชนเปาหมายและประชนท่ัวไปดวย 

ดังเชนท่ีกลุมตัวอยางใหสัมภาษณเกี่ยวกับการสรางภาพลักษณขององคกร วา 
 
 “ดิฉันมองวาเว็บไซตมีบทบาทสําคัญในการรบงบอกถึงภาพลักษณขององคกร และถา

ขอมูล และรูปแบบเว็บไซต มีความครบถวน ทันสมัย ก็จะเปนการสรางความนาเช่ือถือใหกับ
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องคกร และจากการท่ีคุณพิชิต ไดไปพบปะกับลูกคาภาครัฐบอยคร้ัง และจากการพูดคุยเกี่ยวกับ
เว็บไซตของ สบทร. ปรากฏวาลูกคาภาครัฐสวนใหญนิยมชมชอบรูปรางหนาตาของเว็บไซต 
สบทร. เนื่องจากมีความทันสมัย สวยงาม ออกไปเปนแนวของภาคเอกชน ไมเหมือนหนวยงาน
ภาครัฐท่ัวไป ท่ีมีรูปแบบเรียบงายไมนาสนใจ แตอยางไรก็ตามการประชาสัมพันธองคกรผานส่ือ
เว็บไซตก็เปนเพียงหนึ่งชองทางเทานั้น เพื่อให การประชาสัมพันธองคกรประสบผลสําเร็จสูงสุด 
เราก็ตองใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธองคกรผานชองทางอื่นดวย และปจจุบัน สบทร. เอง
ก็ใหความสําคัญดานการประชาสัมพันธองคกรผานชองทางอื่นดวย เชนการออกบูธแสดงสินคา 
การจัดสัมมนาเพื่อขอบคุณลูกคา การเปดใหเยี่ยมชมองคกร เปนตน” (ทิศวรรณ  ชูปญญา, 
เจาหนาท่ีวิเคราะหธุรกิจ 2 แผนกพัฒนาธุรกิจ สวนพัฒนาธุรกิจและการตลาด (Business and 
Marketing Development Department  : TBDM) ฝายพัฒนาเทคโนโลยีและกลยุทธ (Technology 
and Business Strategy Development Division : TBD), สัมภาษณ, 11 เมษายน 2551) 

 
4.3.4  การนําเสนอในรูปแบบใหมๆ 

กลุมตัวอยางสวนใหญใหความเห็นวา เว็บไซตของสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาครัฐ (สบทร.) ควรเปนเว็บไซตที่ผูเขาชมสามารถมีสวนรวมไดดวย  ซ่ึงเว็บไซตของ สบทร ใน
ปจจุบัน ยังเนนในการประชาสัมพันธขอมูลออกทางเดียว แตเนื่องดวยรูปแบบการดําเนินงานของ 
สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) จะ เนนไปท่ีหนวยงานภาครัฐเพียงอยางเดียว 
ดังนั้น เว็บไซตจึงขาดการพัฒนาใหมีขอมูลท่ีมีประโยชนดานอ่ืนๆ ท่ีจะมาเผยแพรไปยังกลุมอ่ืนๆ 
ในวงกวาง โดยมีแตขอมูลในเชิงประชาสัมพันธอยางเดียว เชน ประชาสัมพันธหลักสูตรการอบรม 
และกิจกรรมของหนวยงานภาครัฐตางๆ เปนตน  เม่ือประชาชนท่ัวไปเขามาชมเว็บไซต จึงไมเปน
สนใจ เนื่องจากไมมีขอมูลดานอ่ืนมาดึงดูความสนใจ เชน มีการใหขอมูลท่ีเปนประโยชนในดาน
อ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวของ เสริมเขามาดวย ดังเชนท่ีกลุมตัวอยางใหสัมภาษณเกี่ยวกับการนําเสนอในรูปแบบ
ใหมๆ วา 

 
 “เว็บไซตของ สบทร. ในปจจุบันยังเนนในการประชาสัมพันธขอมูลออกทางเดียว แต
เนื่องดวยรูปแบบการดําเนินงานของ สบทร. จะ focus ไปท่ีหนวยงานภาครัฐเพียงอยางเดียว ดังนั้น 
เว็บไซต จึง ขาดการพัฒนาใหมีขอมูลท่ีมีประโยชนดานอ่ืนๆ ท่ีจะมาเผยแพรไปยังสาธารณะ ในวง
ท่ีกวางออกไป แตจะมีเพียงขอมูลในเชิงประชาสัมพันธอยางเดียว เชน ประชาสัมพันธหลักสูตรการ
อบรม และ กิจกรรมของหนวยงานภาครัฐตางๆ เปนตน และเม่ือประชาชนท่ัวไปเขามาชมเว็บไซต 
จึงไมเปนท่ีสนใจ ไมมีขอมูลดานอ่ืนมาดึงดูความสนใจ จริงๆ แลวเราไมจําเปนท่ีจะตองมาเนน
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ประชาสัมพันธแตขอมูลท่ีเกี่ยวกับสินคาและบริการ ท่ีเกี่ยวกับหนวยงานภาครัฐเพียงอยางเดียว แต
ควรมีการใหขอมูลท่ีเปนประโยชนในดานอ่ืนๆ เสริมดวย ยกตัวอยางเชนเว็บไซตของศูนย
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสืและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) เปนตน”(นิเวช  ม่ิงมิตรโอฬาร, 
ผูชวยผูอํานวยการฝายวิศวกรรมและปฏิบัติการ (Engineering and Operation Division  : EOD, 
สัมภาษณ, 11 เมษายน 2551) 
 

4.3.5  การใหขอมูลไดอยางครบถวน 
 นอกจากนี้เว็บไซตของสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ยังขาด

เคร่ืองมือ (Tools) อีกหลายตัว ขณะท่ีสวนท่ีมีอยูบนเว็บไซตก็ไมตรงกับความตองการของลูกคา จึง
มีผลใหกลุมลูกคาไมสนใจเขาไปสืบคนขอมูลในเว็บไซต  เชนกรณีท่ีลูกคาตองการทราบ
รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการการจัดซ้ือจัดจางระหวางสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาครัฐ (สบทร.) กับลูกคาวามีข้ันตอนอยางไร หากมีการนําขอมูลในสวนนี้ใสลงในเว็บไซตดวยก็
จะชวยใหลูกคามีความเขาใจถึงกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง และเปนปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
จัดซ้ือจัดจางในลําดับถัดมา โดยประเด็นดังกลาวสืบเนื่องจากข้ันตอนการเสนอขายสินคาหรือ
บริการของเจาหนาท่ีการตลาดกับหนวยงานภาครัฐ โดยพนักงานจะชูจุดขาย  “สํานักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) สามารถจัดซ้ือจัดจางกับหนวยงานภาครัฐโดยวิธีพิเศษได” 
ซ่ึงโดยปกติแลวหนวยงานภาครัฐตางๆ จะสามารถจัดซ้ือจัดจางเกับภาคเอกชนไดเอง ดวยวิธีตกลง
ราคา สอบราคา ประกวดราคา กรณีพิเศษ และวิธีพิเศษ ซ่ึงหากหนวยงานใดในภาครัฐจัดซ้ือโดยวิธี
พิเศษ นับเปนวิธีท่ีเส่ียงตอการตรวจสอบมากท่ีสุด เนื่องจากเปนการจัดซ้ือจัดจางท่ีไมเปดเผยตอ
สาธารณะ ผูซ้ือจะใชวิธีการเลือกผูขายหรือผูรับจาง ท่ีตองการเอง แลวใหมาเสนอราคาแขงกัน 
ไมไดเปดใหแขงขันราคากันแบบโปรงใสเหมือนวิธีอ่ืนๆ ดังนั้น หนวยงานภาครัฐตางๆ จึง
หลีกเล่ียงการจัดซ้ือโดยวิธีพิเศษ ขณะเดียวกัน หากจัดซ้ือโดยวิธีอ่ืนและเปดเผยใหสาธารณะเขามา
แขงขันราคากันก็จะเส่ียงตอการไดสินคาหรือบริการที่ไมตองการ ซ่ึงขอดีของวิธีพิเศษ คือสามารถ
คัดเลือกผูเสนอราคาและย่ีหอท่ีตองการได ดังนั้นสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ 
(สบทร.) จึงเขาถึงหนวยงานภาครัฐดวยการเสนอจุดขาย “วิธีการจัดซ้ือโดยวิธีพิเศษ”  จึงเปนเหตุผล
ใหลูกคาหนวยงานภาครัฐตองการใหมีการระบุข้ันตอน วิธีการดําเนินงาน เอกสารท่ีตองใช และ
อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีพิเศษไวบนเว็บไซตของ สํานักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ดวย ดังเชนท่ีกลุมตัวอยางใหสัมภาษณเกี่ยวกับการใหขอมูล
บนเว็บไซต วา 
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“บนหนาเว็บไซตของ สบทร. เอง ยังขาดขอมูลท่ีจําเปนหลายอยาง และสวนท่ีมีอยูบน
เว็บไซตก็ไมไดตรงกับความตองการของลูกคาโดยตรง จึงมีผลใหกลุมลูกคาไมสนใจท่ีจะเขาไป
สืบคนขอมูลในเว็บไซต อยางเชน ลูกคาอยากจะทราบถึงกระบวนการในการจัดซ้ือจัดจาง ระหวาง 
สบทร. กับลูกคาวามีข้ันตอนอยางไร ประเด็นนี้ลูกคาบนเขามาบอยๆ ซ่ึง ถามีขอมูลสวนนี้ไวบน
เว็บไซตดวยก็จะชวยใหลูกคามีความเขาใจถึงกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง และจะเปนการงายตอการ
ตัดสินใจจัดซ้ือจัดจางในลําดับถัดมา” (ศิริพร  พงศวิญู, เจาหนาท่ีพัฒนาการตลาด 2 แผนก
พัฒนาการตลาด สวนพัฒนาธุรกิจและการตลาด (Business and Marketing Development 
Department : TBDM) ฝายพัฒนาเทคโนโลยีและกลยุทธ (Technology and Business Strategy 
Development Division  : TBD), สัมภาษณ, 11 เมษายน 2551) 

 
4.3.6 ดานการรักษาความนิยมบนเว็บไซต 

 นอกเหนือจากการออกแบบสรางเว็บไซตใหมีความนาสนใจดวยวิธีการตางๆ เชน การ
ออกแบบใหสวยงาม  มีกิจกรรมดึงดูดความสนใจ ฯลฯ แลว ยังมีกลยุทธอ่ืนท่ีชวยใหเว็บไซตของ
สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) เปนท่ีรูจักอยางกวางขวาง ไดแก  

- สรางหองสนทนา  การสรางหองสนทนา หรือ Chat Room คือส่ิงท่ีเว็บไซตของ
สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ยังขาดอยู เพราะการสราง Chat Room เปน
บริการท่ีเปดโอกาสใหลูกคาหรือผูเขาชมเว็บไซตท่ีออนไลนอยูในขณะน้ันสามารถส่ือสารกันได
ดวยการพิมพขอความผานทางคียบอรดสามารถคุยกันไดคราวละหลายๆ คน ซ่ึงเนื้อหาท่ีลูกคาหรือ
ผูเขาชมสนทนากันใน Chat Room ก็จะเปนเร่ืองเกี่ยวกับซอฟตแวร ปญหาการติดต้ังโปรแกรมตางๆ 
ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีตางๆ ฯลฯ ขอความท่ีลูกคาหรือผูชมแตละคนพิมพจะแสดงบนหนาจอ
ใหผูอ่ืนท่ีอยูใน Chat Room เห็นได และสมาชิกใน Chat Room คนใดอยากคุยตอบก็สามารถพิมพ
ลงไปได   

- สราง News group ควรสรางหรือเปดโอกาสในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวาง
องคกร (เจาของเว็บไซต) กับลูกคาหรือผูเขาชม หรือระหวางผูเขาชมดวยกันเอง  ซ่ึงวิธีการน้ีสํานัก
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ควรนํามาใชเนื่องจากจะชวยใหประสบความสําเร็จ
ในการเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางรวดเร็ว ประหยัดคาใชจาย และครอบคลุมพื้นท่ีท่ีมีอินเตอรเน็ต
เขาถึง  การสราง News Group เปนการกระตุนสงผลใหเกิดความต่ืนตัว ลูกคาและผูชมจะมี
ความรูสึกวาเปนหนึ่งเดียวกับเจาของเว็บไซต ซ่ึงนําไปสูการใชบริการและนิยมในสินคาขององคกร 
นอกจากนี้ยังทําใหไดรับขอเสนอแนะในการปรับปรุงสินคาท่ีเกิดจากความจริงใจของลูกคาซ่ึงมา
จากมิตรภาพท่ีดีตอกันนั่นเอง 
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- ใหบริการขอมูลเอกสารที่รวบรวมข้ึนจากคําถามและคําตอบ (Frequently Asked 
Questions – FQA)  เปนวิธีการท่ีสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ซ่ึงเปนเจาของ
เว็บไซตสามารถนําคําถามท่ีมีผูสงเขามาทาง E-mail หรือ News groups มาพัฒนาหรือสรางข้ึนเอง 
โดยมีความครอบคลุมในหลายหัวขอแตมีเนื้อหาท่ีเขาใจงาย  การที่ลูกคาหรือผูเขาชมเว็บไซตจะเขา
ไปอานเอกสารจะใชวิธีการงายๆ คือ การสงคําถามของลูกคาหรือผูเขาชมเว็บไซตก็จะไดรับการ
คัดเลือกลงสูพื้นท่ีท่ีเหมาะสมกับความตองการโดยพิจารณาจากคําถามนั้น วิธีนี้ชวยใหองคกรและ
การบริการมีความใกลชิดกับกลุมลูกคาเปาหมายและผูเขาชมเว็บไซตมากยิ่งข้ึน โดยตองมีการ
ปรับปรุงไฟลขาวสาร (Update) อยางสมํ่าเสมอ 
  -  ใหผูชมสมัครเปนสมาชิกเว็บไซต  ส่ิงท่ียังขาดไปสําหรับเว็บไซตของสํานักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) และมีสวนสําคัญในการกระตุนใหองคกรและบริการเปนท่ี
รูจักอยางกวางขวาง คือการใหลูกคาหรือผูเขาชมเว็บไซตไดเปนสมาชิกเว็บไซต โดยอาจมีหนาตาง
แบบฟอรมใหกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวผูเขาชมเว็บไซต เพื่อประโยชนท่ีสํานักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) จะสงขอมูลใหมๆ เชน ขอมูลเกี่ยวกับบริการ ผลิตภัณฑใหมๆ การ
ฝกอบรม ขาวสาร ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ ท่ีผูสมัครสมาชิกสนใจทาง E-mail  
ซ่ึงใน E-mail จะบรรจุ URL ของเว็บไซตองคกรไวดวย เพ่ือใหสมาชิกเขามายังเว็บไซตไดทันที
ขณะท่ีอาน E-mail  โดยอาจมีการมอบรางวัลใหแกสมาชิกผูโชคดีอยางสม่ําเสมอ เพ่ือกระตุนใหมี
ผูสมัครสมาชิกเว็บไซตมากข้ึนนั่นเอง 

4.3.6 ดานการทําเว็บไซตใหเปนท่ีรูจัก 
 การประชาสัมพันธองคกรและบริการผานส่ือเว็บไซต เปนอีกวิธีการหนึ่งในการเลือก

ชองทางการส่ือสารโดยอาศัยความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีการส่ือสารเขามาชวย แตส่ิงสําคัญ
ของการสรางเว็บไซตและทําการประชาสัมพันธท่ีจะทําใหสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาครัฐ (สบทร.) เปนท่ีรูจักอยางกวางขวาง 
  -  ความเคล่ือนไหวและความกระตือรือรน (Curiosity) เนื่องจากเว็บไซต
http://www.gits.net.th/”  ของสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) เปนเว็บไซตท่ีมี
ขนาดไมใหญมากนัก จึงทําใหเม่ือเขาสูหนาเว็บเพจแรกอาจทําใหไมนาสนใจเทาไรนัก ดังนั้น 
วิธีการสรางความกระตือรือรนใหลูกคา หรือผูเชาชมใหเกิดความสนใจเว็บไซตจึงควรสรางใหการ
เขาสูเว็บไซตมีข้ันตอน และนาติดตาม เหมือนการชมภาพยนตรซีร่ียท่ีจะตองติดตามตอนตอไป  
ลูกคาหรือผูเขาชมเว็บไซตก็อยากจะกลับเขามาชมอีก เพราะความอยากรูขอมูลวิธีการนําเสนอท่ี
นาสนใจ ซ่ึงการนําเสนอควรมีการจัดลําดับเนื้อหาท่ีชัดเจน ไมสับสน และใหลูกคาและผูเขาชมรูสึก
วาการเขาชมเว็บไซตขององคกรไมใชเร่ืองยาก และมีคุณคาจนอยากท่ีจะกลับเขามาชมและสืบคน
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ขอมูลอีกคร้ัง ซ่ึงสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) สามารถจัดทําเว็บไซตใน
ลักษณะดังกลาวไดไมยาก เนื่องจากการจัดเรียงขอมูลบนเว็บไซตเดิมนั้นดีแลว อีกท้ังยังมีบุคลากร
ผูเช่ียวชาญในการออกแบบและจัดทําจึงทําใหการดําเนินงานในจุดดังกลาวไมยุงยากจนเกินไป 
  -   การเปล่ียนแปลง (Item Turnover) เนื้อหาท่ีนําเสนอบนเว็บไซตเปนส่ิงสําคัญท่ีควร
ตองทําการเปล่ียนแปลงใหมีความทันสมัยอยูตลอดเวลา ท้ังนี้เพื่อท่ีการเยี่ยมชมในครั้งตอๆ ไปของ
ลูกคาและผูเขาชมคนอ่ืนๆ จะไดรับขอมูลขาวสารหรือวิธีการนําเสนอที่แปลกและเปล่ียนไป ทําให
ผูเขาชมไมรูสึกซํ้าซากจําเจ 
 -   ทําใหเว็บไซตเปนส่ิงจําเปนตอผูชม  เว็บไซตของสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาครัฐ (สบทร.)  มีการจัดทําในลักษณะนี้ กลาวคือ มีการจัดการทําลิงคกับฐานขอมูล มีการให
คําแนะนําเกี่ยวกับเว็บไซตตางๆ ท่ีเกี่ยวของเพ่ือใชเปนขอมูลในการคนควา มีขอมูลคําตอบเกี่ยวกับ
ภาพและไฟลท่ีลูกคาตองการ แตการจัดทํานั้นมีขอมูลท่ีไมครบถวนเทาไรนัก ซ่ึงอาจสงผลตอ
ความรูสึกของลูกคา เว็บไซตเปนส่ิงท่ีไมนาสนใจและอํานวยความสะดวกใหได 
 -   จัดกิจกรรมที่นาสนใจ เปนแหลงเดียวท่ีมีส่ิงท่ีผูชมตองการ  ควรจัดใหมีการประกวด
หรือมอบของท่ีระลึกตางๆ โดยการจัดกิจกรรมทางการตลาดผานส่ือเว็บไซต เพื่อสรางความ
นาสนใจและการติดตามความเคล่ือนไหวขององคกร เชน อาจจัดใหมีบริการตอบคําถามในเร่ือง
ตางๆ โดยใหผูเขาชมฝากคําถามในเร่ืองตางๆ หรือรวมโหวต หรือแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 
ฯลฯ  เพื่อใหเขาชมเว็บไซตอยางสมํ่าเสมอนั่นเอง  
 
4.4   ปญหาและอุปสรรคในการใชส่ือเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธองคกรของสํานักบริการ 
         เทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)  
  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมบุคลากรที่มี
สวนเกี่ยวของกับการจัดทําส่ือเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธองคกร  ประกอบดวยผูบริหาร
ระดับกลาง และเจาหนาท่ีระดับปฏิบัติการ  และกลุมบุคลากรที่ใชบริการส่ือเว็บไซตเพื่อการ
ประชาสัมพันธขององคกร ประกอบดวยผูบริหารระดับกลาง และเจาหนาท่ีระดับปฏิบัติการ  ซ่ึงผล
ของการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรของสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ท่ี
มีตอการใชส่ือเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธองคกร ผูวิจัยไดทําการสรุปประเด็นความคิด ดังนี ้

4.4.1 ผูบริหารไมใหความสําคัญตอการใชส่ือเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธองคกรเทากับ
การขายสินคาและบริการดวยพนักงานขายโดยตรง จึงมีผลตอการลดบทบาทความสําคัญในการ
พัฒนาชองทางการประชาสัมพันธองคกรผานส่ือเว็บไซตเพื่อเพ่ิมยอดขายหรือเพ่ิมฐานลูกคา 
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4.2.2  ทีมผูบริหาร และพนักงาน สวนใหญเปนวิศวกร ซ่ึงขาดความรูและทักษะเกี่ยวกับงาน
ดานประชาสัมพันธ  

4.2.3  โครงสรางองคกรของสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ไมไดมีการ
กําหนดใหมีฝายประชาสัมพันธองคกร 

 ดังเชนท่ีกลุมตัวอยางใหสัมภาษณเกี่ยวกับการปญหาและอุปกสรรคในการใชส่ือ
เว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธองคกรของสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) วา 

 
 “90% ลูกคาของ สบทร. จะมาจากชองทางอ่ืนมากวา เว็บไซต กลาวคือ ลูกคาสวนใหญ

ท่ีใชบริการอยูในปจจุบัน จะไดมาโดยการท่ีทีม(Sale Deparment : TBDS) เขาไปเสนอขายสินคา
และบริการโดยตรง และประเด็นท่ีสําคัญคือ สวนใหญจะเขาไปเสนอขายกับ อธิบดี หรือผูมีอํานาจ
ในการตัดสินใจโดยตรง (ซ่ึงสวนใหญ กลุมนี้จะไมคอยไดเขาเว็บไซต) และการตัดสินใจซ้ือสินคา
และบริการแตละคร้ังจะเปนงบประมาณกอนใหญ เปนหลักลานข้ึนไปถึง 20 ลาน จึงเปนสวนนอย
ท่ีลูกคาจะมาจากการเขาเยี่ยมชมเว็บไซต และเม่ือ สบทร. มีสินคาและบริการใหมๆ ทีม (Business 
and Marketing Development Department : TBDM) จะมีการทําจดหมายแจงไปยังกลุมลูกคา (โดยมี
การระบุในจดหมายเชิญวา..สามารถศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดท่ี www.gits.net.th) ควบคูไปกับการ
ประชาสัมพันธผานส่ือเว็บไซต” (พิชิต  ฟุงไพศาล, ผูจัดการศูนยบริการลูกคา (Customer Service 
Center Department : TBDR) ฝายพัฒนาเทคโนโลยีและกลยุทธ (Technology and Business Strategy 
Development Division  : TBD), สัมภาษณ, 8 เมษายน 2551) 

 
 “เว็บไซตไมไดถูกมองจากผูบริหารวาเปนภาพลักษณหลักขององคกร ไมไดมองวาเปน

ส่ือประชาสัมพันธท่ีจะตองไดรับการสนับสนุน ซ่ึงถาจะตองมีการสนับสนุนงานตรงนี้ก็จะตองใช 
Resource เพิ่มข้ึน นั่นหมายถึงงบประมาณท่ีเพิ่มข้ึนดวย อยางเชน ในอดีตดิฉันจะเขาไปดูเว็บบอรด
บอยๆ บางคร้ังมีคนมาเขียนขอความวา สบทร. วาไมมีความโปรงใส แตไมมีทีมงานมาดูแลก็ปลอย
ใหขอความนั้น คางอยูบนเว็บบอรด ใครผานเขามาอานก็เสียภาพลักษณไป ซ่ึงดิฉันก็เมลแจงผูท่ี
เกี่ยวของใหรับทราบและควรนําขอความนั้นออกจากเว็บบอรด แตกลับมี Feedback กลับมาวา
ทําไมดิฉันไมคอยดูแล (ซ่ึงโดย Function งานแลว (Management Information System Department :  
EODM) จะตองมาดูแลตรงนี้) เลยเกิดการสับสนใน Function งานขึ้น” (ศิริพร  พงศวิญู, 
เจาหนาท่ีพัฒนาการตลาด 2 แผนกพัฒนาการตลาด สวนพัฒนาธุรกิจและการตลาด (Business and 
Marketing Development Department : TBDM) ฝายพัฒนาเทคโนโลยีและกลยุทธ (Technology and 
Business Strategy Development Division  : TBD), สัมภาษณ, 11 เมษายน 2551) 
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  “ผูบริหารของ สบทร. ไมคอยมีการสนับสนุนใหมีการแลก Link กับหนวยงานอ่ืน ซ่ึง
ดิฉันก็มีขอมูลช้ีแจงใหทราบดวยวาการแลก Link ไมไดทําใหเสียคาใชจายแตอยางใด เพียงแค 
สบทร. ทําหนังสือประสานงานไปยังหนวยงานท่ีตองการจะแลก Link ดวย เพื่อขอใหเอา Link ของ 
สบทร. ไปฝากไวตามเว็บไซตของหนวยงานตางๆ รวมท้ังเว็บไซตของหนวยงานลูกคา เปนตน แต
ท้ังนี้ หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลักเร่ืองการจัดทํา Content เพ่ือนําไปจัดทําเว็บไซตก็คือ TBDM แต
ดิฉันเองก็ไมไดมี Function งานหลักท่ีไดรับการมอบหมายมาอยางชัดเจนวาใหทําอะไรท่ี
นอกเหนือจากงานท่ีตัวเองรับผิดชอบอยู ซ่ึงหากมีใครเสนอแนวความคิดใหมๆ เชน ควรมีการ
ติดตอประสานงานกับลูกคาวาขอแลก Link กันกับ สบทร. นะ เพื่อประโยชนในการประชาสัมพันธ
เว็บไซตของ สบทร. อีกชองทางหนึ่ง คนท่ีเสนอ ตองทําเองนะ จะเปนในลักษณะท่ีวาคุณคิดมาคุณ
ก็ทําไดเลย แตงานหลักคุณก็อยาใหเสีย ซ่ึงไมมีการมอบหมายงานใหชัดเจนไปวาใน (Business and 
Marketing Development Department : TBDM) ควรจะมีคนรับผิดชอบในงานน้ี” (ทิศวรรณ  ชู
ปญญา, เจาหนาท่ีวิเคราะหธุรกิจ 2 แผนกพัฒนาธุรกิจ สวนพัฒนาธุรกิจและการตลาด (Business 
and Marketing Development Department : TBDM) ฝายพัฒนาเทคโนโลยีและกลยุทธ (Technology 
and Business Strategy Development Division  : TBD), สัมภาษณ, 11 เมษายน 2551) 

 
“สบทร. มีการเก็บสถิติผูเขาชมเว็บไซต โดยการใชบริการของสวนงาน RDD 

(Truehits) โดย Truehits จะสงรายงานสถิติผูเขาชมเว็บไซตให สวนงาน (Engineering and 
Operation Division : EOD)  และสงตอใหกับสวนงาน (Business and Marketing Development 
Department : TBDM) ทุกเดือน เพื่อใหทราบถึงจํานวนผูเขาชมเว็บไซต สบทร. ในแตละเดือน ซ่ึง
เม่ือเขาไปดูสถิติผูเขาชมเว็บไซตของ สบทร. ในแตละวัน พบวามีผูเขาชมเปนจํานวนท่ีนอยมาก 
โดยเฉล่ียตอวันประมาณ 90-100 คน เม่ือเปรียบเทียบกับเว็บไซตของหนวยงานใน สังกัด
กระทรวงวิทยาศาสตรเหมือนกัน อยางเชน เนคเทค สวทช. Biotec Mtec Nanotec ซ่ึงจะมีจํานวนผู
เขาชมเว็บไซตมากกวา สบทร. เปนเทาตัว” (สุพัชรินทร  กิ่งแกว, ผูจัดการสวนบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศ (Engineering and Operation Division : EOD) ฝายวิศวกรรมและปฏิบัติการ 
(Management Information System Department  : EODM), สัมภาษณ, 9 เมษายน 2551) 
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การใชสื่อเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธองคกร ของสํานักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)”   ผูวิจัยไดทําการสรุปผลการวิจัย  ดังนี้

5.1 สรุปผลการวิจัย 
5.2 อภิปรายผล
5.3 ขอเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1 สภาพปจจุบันในการใชสื่อเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธองคกรของสํานักบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)
จากการศึกษาวิจัยพบวา สภาพปจจุบันในการใชสื่อเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธ

องคกรของสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) เปนใชเพื่อการใหขอมูลขาวสาร
และสืบคนขอมูลที่เกี่ยวของกับการทํางาน  ซึ่งนับวามีความสําคัญและความจําเปนอยางมาก   โดย
การประชาสัมพันธผานสื่อเว็บไซตถือเปนชองทางหนึ่งในการสื่อสารใหเขาถึงกลุมเปาหมายที่
หลากหลาย ครอบคลุมพื้นที่ และรวดเร็วมากที่สุด แตสาเหตุหลักที่ทําเว็บไซตของสํานักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ไมเปนที่รูจักเหตุผล นั้นเนื่อจากเหตุผลหลายประการ ดังนี้

- บุคลากรในองคกร ลูกคา และประชาชนทั่วไปไมรูจักชื่อเสียง ไมเห็นคุณคา
ภารกิจ หรือประโยชนของสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)

- สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ตั้งขึ้นมาและดําเนินการเปน
เวลานาน แตขาดการยอมรับ บุคลากรในองคกร ลูกคา และประชาชนทั่วไปไมใหความสนใจ ขาด
สัมพันธภาพที่ดีกับบุคลากรในองคกร ลูกคา และประชาชนทั่วไป

- บุคลากรในองคกร ลูกคา และประชาชนทั่วไปเกิดความเขาใจผิด ไมไดรับขาวสาร 
หรือไดรับขาวสารที่ไมตรงกัน ขาดขอเท็จจริง ทําใหเกิดความเขาใจผิด ซึ่งอาจทําใหเกิดการ
ขัดขวางหรือตอตานองคกรในเวลาตอมา
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- สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) มีปญหาในการทําความเขาใจ
- กับ บุคลากรในองคกร ลูกคา และประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการเผยแพรขอมูล

ขาวสาร เชน ไมมีการเปดเผยขาวสาร หรือกิจกรรมขององคกร
- เกิดชองวางดานความรู ความเขาใจระหวางผูบริหาร กับผูปฎิบัติงานในสํานัก
- บริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)
- เกิดการแขงขันกันดานธุรกิจ การดําเนินงานในลักษณะเดียวกัน

จากเหตุผลหลัดดังกลาว นับเปนภาพสะทอนวา การเผยแพรขอมูลขาวสาร และการ
ประชาสัมพันธองคกรทางสื่อเว็บไซตนับเปนการสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐที่สนใจเขาไป
ศึกษาคนควาขอมูลในเบื้องตนไดเปนอยางดี  และประหยัดคาใชจายไดมากกวา แมวาการใชสื่อ
เว็บไซตจะเปนการสื่อสารที่สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดรวดเร็วและประหยัดคาใชจาย แตยังมี
ขอเสียในดานของความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตของผูใชงานดวย  
เนื่องจากเว็บไซตของสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) เปนเว็บไซตเกี่ยวกับการ
ใหบริการดานสารสนเทศที่คอนขางเฉพาะเจาะจงกลุมเปาหมาย หากเปนบุคคลทั่วไปซึ่งไมมีพื้น
ฐานความรูทางดานนี้มากอน 

          5.1.2  วิธีการใชสื่อเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธองคกร ของสํานักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)

ผูวิจัยสรุปผลการศึกษาในประเด็นดังกลาว ดังนี้ 
            5.1.2.1  การใชสื่อเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธภายในองคกร

กลุมตัวอยางสวนใหญใชสื่อเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธภายในองคกรของสํานัก
บริการสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) เพื่อวัตถุประสงคตางๆ ดังนี้
                                  -  เพื่อบอกกลาว แลกเปลี่ ยนขอมูลขาวสาร และประสานงานไปยัง
กลุมเปาหมาย ภายในองคกร เชน ผูบริหาร บุคลากร และเจาหนาที่  ควบคูกับการติดตอสื่อสารทาง
โทรศัพท  การติดตอสื่อสารดวยวาจา แบบซึ่งหนา (Face of Face)  หรือการใชสิ่งพิมพภายใน
องคกร (House Journal)  เชน หนังสือเวียน จดหมายขาวของภายใน บอรดแจงขาวสารความ
เคลื่อนไหว และการประชุม  เปนตน  เนื่องจากการติดตอสื่อสารดวยสื่อเว็บไซตประหยัดเวลา และ
เผยแพรขาวประชาสัมพันธแกบุคลากรในองคกรไดในเวลาพรอม ๆ กัน 
                                   -  ใชสืบคนขอมูลเพื่อนําไปใชประกอบการปฏิบัติงาน เชน ใชสื่อเว็บไซต
ตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการ เพื่อนําขอมูลเพิ่มเติมที่ไดไปใหบริการแกลูกคา     
เนื่องจากเปนสื่อที่สามารถทําการติดตอสื่อสารไดครอบคลุมในระยะเวลาอันรวดเร็วมาก 
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จะเห็นไดวาการใชสื่อเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธภายในองคกร นับเปนสื่อกลางใน
การนําแนวคิด และแนวนโยบายจากฝายบริหารไปสูพนักงาน และเปนสื่อกลางในการนําความ
คิดเห็นตางๆ จากพนักงานสูฝายบริหาร  เพื่อเปนการสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน ลดความไม
ขาใจกันระหวางพนังงานกับผูบริหาร ซึ่งเปนการชวยลดปญหาความขัดแยงในการทํางานและสงผล
ใหการดําเนินงานขององคกรประสบความสําเร็จไดตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว  

             5.1.2.2  การใชสื่อเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธภายนอกองคกร
การใชสื่อเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธภายนอกของสํานักบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) มีกลุมเปาหมาย คือ ลูกคา ผูใชบริการ และประชาชนทั่วไปผูสนใจ  ซึ่ง
การเผยแพรขอมูลขาวสารผานสื่อเว็บไซตชวยใหองคกรเผยแพรขาวสารและขอมูลเกี่ยวกับองคกร
ในดานตางๆ  เชน ความเปนมาขององคการ  ลักษณะและการดําเนินงาน  ภาระหนาที่  การ
บริหารงาน สินคา และการบริการ รวมถึงกิจกรรม ความเคลื่อนไหวตางๆ ขององคการ ไดเปนอยาง
ดี   และหากตองการใหการประชาสัมพันธภายนอกองคกรประสบความสําเร็จ อาจใชเครื่องมือ 
สื่อสารตาง ๆ เขามาชวยเผยแพรกระจายขาวสูสาธารณชนดวย  ไดแก สื่อมวลชน (Mass Media) 
เชน หนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ภาพยนตร เปนตน  ซึ่งปจจุบัน องคการ สถาบัน
ตาง ๆ ก็นิยมใชเครื่องมือสื่อสารมวลชนเหลานี้เขาชวยในการประชาสัมพันธ     

ในการใชสื่อเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธทั้งภายในและภายนอกองคกรนั้น สํานัก
บริการสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)  มีหนวยงานซึ่งรับผิดชอบจัดทําสื่อเว็บไซต เพื่อการ
ประชาสัมพันธ โดยมีกระบวนการดําเนินการ  ดังนี้
                     1)  การเตรียมการจัดทําสื่อเว็บไซต
 หนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดทําสื่อเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธองคกรของสํานัก
บริการสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ไดแก ฝายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีกลยุทธทางการตลาด 
(Technology and Business Strategy Development Division : TBD)  สวนพัฒนาธุรกิจและ
การตลาด (Business and Marketing Development Department : TBDM)   สวนที่ปรึกษาโครงการ 
(Strategic Application and Consulting Service Department : TBDC) และสวนบริการลูกคา 
(Customer Service Center Department : TBDR) โดยจะทําการประชุมแผนงาน เกี่ยวกับชวงเวลาใน
การออกผลิตภัณฑ การใหบริการการกําหนดราคา  คุณสมบัติ การใชงาน และขอมูลทางเทคนิค
อื่นๆ ในเบื้องตน  หลังจากนั้นสวนบริการลูกคา (Customer Service Center Department :TBDR) จะ
ประชุมรวมกับผูจัดการโครงการ (Project Manager) ของแตละโครงการ เพื่อสอบถามขอมูล
ทางดานเทคนิค และการใชงานอยางละเอียดเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง และสงตอใหแกฝาย
วิศวกรรมและปฏิบัติการ (Engineering and Operation Division : EOD) และสวนบริหารจัดการ
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ระบบสารสนเทศ (Management Information System Department : EODM) ดําเนินการจัดทําสื่อ
เว็บไซตตอไป  

2)  ขั้นตอนการจัดทําเว็บไซต
ในขั้นตอนนี้ ฝายวิศวกรรมและปฏิบัติการ (Engineering and Operation Division : 

EOD) และสวนบริหารจัดการระบบสารสนเทศ (Management Information System Department : 
EODM)  เปนผูดําเนินการจัดทําสื่อเว็บไซต โดยมีการกําหนดรูปแบบการนําเสนอสื่อเว็บไซตของ
สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ใหมีความนาสนใจ สวยงาม โดยคํานึงถึง
องคประกอบสําคัญในการออกแบบเว็บไซต ใหดูดีทันสมัยอยูเสมอ  สื่อใหเห็นถึงภาพลักษณของ
องคกรดวย  หากขอมูลและรูปแบบการนําเสนอเว็บไซต มีความครบถวน 

นอกจากองคประกอบสําคัญในการออกแบบใหดึงดูดความสนใจของผูเขาชมเว็บไซต
แลว ยังมีองคประกอบสําคัญในการพิจารณาการจัดทําสื่อเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธองคกร 
ตางๆ ดังนี้

1)  ดานผูใชสื่อ และการเขาถึงกลุมผูใชสื่อ ใหมีความเหมาะสมกับผูใชสื่อทุกกลุม และ
สามารถเขาถึงกลุมผูใชไดดี 

2)  ดานเนื้อหา ไดแก การนําเสนอเนื้อขอมูล ขาวสาร และเนื้อหาตางๆ ผานระบบ
อินเตอรเน็ตขององคกร ในรูปของ ตัวอักษร (Text) ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว  ภาพสามมิติ 
มัลติมีเดีย มีความเหมาะสมกับภาพลักษณขององคกร 

3)  ดานการออกแบบ  ไดแก  การตั้งชื่อเว็บไซต   (Domain  Name  หรือ  URL)  การใช
สโลแกน (Slogan) โลโก (Logo)   และการตกแตงเว็บไซต        

- การตั้งชื่อเว็บไซต   (Domain  Name  หรือ  URL)  สํานักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)  ตั้งชื่อเว็บไซตวา www.gits.net.th  เปนการนําเอาชื่อขององคกรมาตั้ง
เปนชื่อเว็บไซต  สื่อใหเห็นถึงลักษณะการดําเนินงาน การใหบริการ และผลิตภัณฑขององคกรไดดี   
และหากในอนาคตองคกรเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้นจะทําใหเว็บไซตเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้นเชนกัน

- การใชสโลแกน (Slogan)  แมวาการตั้งชื่อเว็บไซตของสํานักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) จะเปนการตั้งชื่อที่ดีและจดจํางายแลวก็ตาม แตกลับไมมีการตั้งคําขวัญ
หรือสโลแกนประกอบการนําเสนอบนเว็บไซต  ดังนั้น สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ 
(สบทร.) อาจใชสโลแกนอธิบายประกอบสั้นๆ ที่มีความเกี่ยวของกับการดําเนินงานขององคกรโดย
เนนจุดเดนของการใหบริการ และผลิตภัณฑ 

- โลโก  (Logo)  สัญลักษณหรือโลโกของ www.gits.net.th เปนตัวอักษร
ภาษาอังกฤษตัวจี  (G) ที่ปลายดานบนของตัวลักษณะจะทําเปนลายไทยเพื่อสื่อใหเห็นถึง
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ความกาวหนาของเทคโนโลยี การใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ฉับไว มีมาตรฐานระดับ
สากล แตคงไวซึ่งการใหบริการในแบบเปนกันเอง โดยมีตัวอักษรภาษาอังกฤษและภาษาไทยซึ่ง
เปนชื่อยอขององคกรอยูใตโลโกดังกลาว แตทั้งนี้ ลูกคา หรือผูใชบริการก็ไมสามารถคาดเดาไดเลย
วาลักษณะของการดําเนินงานขององคกรนี้เปนอยางไร

5.1.3  ความคิดเห็นของบุคลากรของสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ที่มี
ตอการใชสื่อเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธองคกร 

5.1.3.1   การจัดตั้งหนวยงานประชาสัมพันธสื่อเว็บไซต 
เนื่องจากในปจจุบันสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ยังไมมีฝาย

หรือหนวยงานดานการประชาสัมพันธและจัดทําสื่อเว็บไซตโดยตรง  กลุมตัวอยางความเห็นวา  
ควรจัดตั้งฝายประชาสัมพันธสื่อเว็บไซต เพื่อทําหนาที่ในการบริหารจัดการ จัดทําขอมูล และ
เผยแพรขอมูลขาวสารขององคกรผานสื่อเว็บไซตทั้งภายในและภายนอกองคกร   เพื่อชวยใหการ
ดําเนินงานดานการใชสื่อเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธองคกรมีความเปนเปนเอกภาพ และ
คลองตัวในการดําเนินงาน  โดยมีสวนงานยอยรับผิดชอบการดําเนินงาน ดังนี้

1)  สวนบริหารจัดการและจัดทําขอมูลเว็บไซต(GIST Information Center)
มีหนาที่ในการบริหารจัดการ และจัดทําคลังขอมูลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินงานดานการใชสื่อเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธองคกรของสํานักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)  ทางเว็บไซตขององคกร คือ www.gits.net.th และเว็บไซตอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ 

2)  สวนเผยแพรขอมูลขาวสารขององคกรทางสื่อเว็บไซต
ทําหนาที่จัดทําสื่อเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธองคกร และเปนสื่อกลางในการ

เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)  เชน นโยบาย
การดําเนินงาน   กิจกรรม  ผลงาน  ตลอดจนชื่อเสียงในดานตางๆ      ใหบุคลากรภายในองคกร  
และสารธารณชนไดรับทราบ  โดยรับผิดชอบทั้งการประชาสัมพันธผานสื่อเว็บไซตขององตกร 
เว็บไซตอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงการประชาสัมพันธควบคูกับสื่ออื่นๆ เชน  วารสาร แผนพับ 
รายงานประจําป งานแถลงขาว ฯลฯ  

          5.1.3.2   การพัฒนาดานเทคโนโลยี และรูปแบบการนําเสนอใหมๆ
กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นวา สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ 

(สบทร.) ควรมีการพัฒนาดานเทคโนโล และรูปแบบการนําเสนอใหม ๆ ในดานตางๆ ดังนี้
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1) การจัดทําโบรชัวรออนไลน   การนําเสนอขอมูลที่ตรงกับโบรชัวรซึ่งเปนสื่อ
สิ่งพิมพ ที่ทางสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)  จัดทํา  โดยโบรชัวรออนไลนนี้
จะไดเปรียบในดานการเขาสืบคนขอมูล  ที่ผูเขาชมสามารถสืบคนรายละเอียดที่เจาะลึกไดมากกวา
สื่อสิ่งพิมพ    อีกทั้งผสมผสานการนําเสนอรูปแบบสามมิติ มัลติมีเดีย หรือใหผูเขาชมเว็บไซตมี
สวนรวมกับการอานโบรชัวรออนไลนไดอีกดวย

2)  การจัดทําชุมชนบนเว็บไซต   กลุมตัวอยางสวนใหญเสนอให สํานักบริการ
เทคโนโลยีสารเทศภาครัฐ (สบทร.)  การจัดทําชุมชนบนเว็บไซตขององคกร (Community Web)  
เนื่องจากจะชวยใหองคกรเปนที่รูจักมากขึ้นดวยการบอกตอกันของสมาชิก   โดยกําหนดใหในแต
ละบริการตองมีเว็บบอรดที่แบงออกเปนหัวเรื่องตางๆ  ที่มีผูเชี่ยวชาญรับผิดชอบตอบปญหาอยาง
ชัดเจน  เชน ถาในเว็บบอรดกลาวถึงวิธีการเกี่ยวกับการปองกันหรือกําจัดไวรัสคอมพิวเตอร ก็
จะตองนึกถึงเว็บไซต www.Thai Secure Mail.com  ซึ่งเปนเว็บไซตที่ใหความรูเกี่ยวกับวิธีการ
เกี่ยวกับการปองกันหรือกําจัดไวรัสคอมพิวเตอร พรอมกันควรเนนใหขอมูลดานประโยชนจะ
ไดรับจากการใชบริการและสินคาแตละประเภทของสํานักบริการเทคโนโลยีสารเทศภาครัฐ 
(สบทร.)   และใหความสําคัญกับการจัดทําเว็บไซตที่มีขอมูลซึ่งเปนประโยชนแกสาธารณะมากขึ้น 
เพื่อผูเขาชมเว็บไซตสมสามารถนําขอมูลที่ไดไปใชประโยชนไดอยางเต็มที่  

3) การจัดทําวีดิทัศนเพื่อสาธิตขั้นตอนการใชสินคาและบริการ (Demo Online) 
ของแตละบริการบนสื่อเว็บไซต  เพื่ออธิบายขอมูลการใชงานและประโยชนของแตละบริการใน
เบื้องตน และทําใหเขาใจในขอมูลขาวสารและการใหบริการดีกวาการเสนอในรูปแบบของขอมูล
เพียงอยางเดียว 

4)  การรักษาความนิยมบนเว็บไซต   กลุมตัวอยางสวนใหญเสนอวิธีการที่ชวย
ใหเว็บไซตของสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) เปนที่รูจักอยางกวางขวาง มี
ดังนี้

- ใหสินคาหรือบริการแกผูเขาชมโดยไมตองเสียคาใชจาย วิธีการให
ของขวัญโดยไมคิดมูลคานับเปนพื้นฐานของการนํามาซึ่งลูกคาและผูเขาชมเว็บไซตนั่นเอง

- ใหเลนเกมหรือชิงโชค
- สรางหองสนทนา  การสรางหองสนทนา หรือ Chat Room  คือสิ่งที่

เว็บไซตของสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ยังขาดอยู ซึ่งการสรางหอง
สนทนานี้เปนบริการที่เปดโอกาสใหลูกคาหรือผูเขาชมเว็บไซตที่ออนไลนอยูในขณะนั้นสามารถ
สื่อสารกันไดคราวละหลายๆ 
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- สราง News group ดวยการเปดโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหวางองคกร (เจาของเว็บไซต) กับลูกคาหรือผูเขาชม หรือระหวางผูเขาชมดวยกันเอง  ซึ่งวิธีการ
นี้สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ควรนํามาใชเนื่องจากจะชวยใหประสบ
ความสําเร็จในการเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางรวดเร็ว ประหยัดคาใชจาย และครอบคลุมพื้นที่ที่มี
อินเตอรเน็ตเขาถึง  

- ใหบริการขอมูลเอกสารที่รวบรวมขึ้นจากคําถามและคําตอบ (Frequently 
Asked Questions – FQA) เปนวิธีการที่สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ซึ่งเปน
เจาของเว็บไซตนําคําถามที่มีผูสงเขามาทาง E-mail หรือ News groups มาพัฒนาหรือสรางขึ้นเอง 
โดยมีความครอบคลุมในหลายหัวขอแตมีเนื้อหาที่เขาใจงาย  วิธีนี้ชวยใหองคกรและการบริการมี
ความใกลชิดกับกลุมลูกคาเปาหมายและผู เขาชมเว็บไซตมากยิ่งขึ้น โดยตองมีการปรับปรุงไฟล
ขาวสาร (Update) อยางสม่ําเสมอ

- ใหผูชมสมัครเปนสมาชิกเว็บไซต  เปนสิ่งที่เว็บไซตของสํานักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ยังไมมี และมีสวนสําคัญในการกระตุนใหองคกรและ
บริการเปนที่รูจักอยางกวางขวาง

5) การทําเว็บไซตใหเปนที่รูจัก
- ความเคลื่อนไหวและความกระตือรือรน (Curiosity) เนื่องจากเว็บไซต 

ของสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) เปนเว็บไซตที่มีขนาดไมใหญมากนัก 
ดังนั้น เพื่อเปนการสรางความกระตือรือรนใหลูกคา หรือผูเชาชมใหเกิดความสนใจเว็บไซต จึงควร
สรางใหการเขาสูเว็บไซตมีขั้นตอน และนาติดตาม เหมือนการชมภาพยนตรซีรี่ยที่จะตองติดตาม
ตอนตอไป  ลูกคาหรือผูเขาชมเว็บไซตก็อยากจะกลับเขามาชมอีก เพราะความอยากรูขอมูลวิธีการ
นําเสนอที่นาสนใจ ซึ่งการนําเสนอควรมีการจัดลําดับเนื้อหาที่ชัดเจน ไมสับสน และใหลูกคาและผู
เขาชมรูสึกวาการเขาชมเว็บไซตขององคกรไมใชเรื่องยาก และมีคุณคาจนอยากที่จะกลับเขามาชม
และสืบคนขอมูลอีกครั้ง 

- การเปลี่ยนแปลง (Item Turnover) เนื้อหาที่นําเสนอบนเว็บไซตเปนสิ่ง
สําคัญที่ควรตองทําการเปลี่ยนแปลงใหมีความทันสมัยอยูตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อที่การเยี่ยมชมในครั้ง
ตอๆ ไปของลูกคาและผูเขาชมคนอื่นๆ จะไดรับขอมูลขาวสารหรือวิธีการนําเสนอที่แปลกและ
เปลี่ยนไป ทําใหผูเขาชมไมรูสึกซ้ําซากจําเจ

- ทําใหเว็บไซตเปนสิ่งจําเปนตอผูชม  กลาวคือ มีการจัดการทําลิงคกับ
ฐานขอมูล มีการใหคําแนะนําเกี่ยวกับเว็บไซตตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนขอมูลในการคนควา มี
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ขอมูลคําตอบเกี่ยวกับภาพและไฟลที่ลูกคาตองการ แตการจัดทํานั้นมีขอมูลที่ไมครบถวนเทาไรนัก 
ซึ่งอาจสงผลตอความรูสึกของลูกคา เว็บไซตเปนสิ่งที่ไมนาสนใจและอํานวยความสะดวกใหได

- จัดกิจกรรมที่นาสนใจ เปนแหลงเดียวที่มีสิ่งที่ผูชมตองการ  ควรจัดใหมี
การประกวดหรือมอบของที่ระลึกตางๆ โดยการจัดกิจกรรมทางการตลาดผานสื่อเว็บไซต เพื่อสราง
ความนาสนใจและการติดตามความเคลื่อนไหวขององคกร เชน อาจจัดใหมีบริการตอบคําถามใน
เรื่องตางๆ โดยใหผู เขาชมฝากคําถามในเรื่องตางๆ หรือรวมโหวต หรือแสดงความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ ฯลฯ  เพื่อใหเขาชมเว็บไซตอยางสม่ําเสมอนั่นเอง

5.1.4 ปญหาและอุปสรรคในการใชสื่อเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธองคกรของสํานักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) 

จากการสัมภาษณความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง พบวา  ปญหาและอุปสรรคในการใชสื่อ
เว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธองคกรของสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) มี
ดังนี้

5.1.4.1 ผูบริหารระดับสูงไมใหความสําคัญในการใชสื่อเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธ
องคกร

จากผลการศึกษาพบวา ผูบริหารระดับสูงของสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ 
(สบทร.) มองวาการใชสื่อเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธองคกรนั้นไมใชเปนภาพลักษณหลักของ
องคกร และไมใชสื่อประชาสัมพันธที่ตองสนับสนุน  รวมถึงไมสนับสนุนใหมีการแลกเว็บลิงค กับ
หนวยงานอื่น  ซึ่งการกระทําดังกลาวไมเสียคาใชจายแตอยางใด  สงผลใหที่ผานมาสื่อเว็บไซตของ
องคกรไมไดรับความนิยม และไมเปนที่รูจัก

5.1.4.2 ทีมผูบริหาร และพนักงาน สวนใหญเปนวิศวกร ซึ่งขาดความรูและทักษะ
เกี่ยวกับงานดานประชาสัมพันธ 

5.1.4.3 โครงสรางองคกรของสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ไมได
มีการกําหนดใหมีฝายประชาสัมพันธองคกร  
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5.2  อภิปรายผล
5.2.1 สภาพปจจุบันในการใชสื่อเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธองคกรของสํานักบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)
จากการศึกษาพบวา สภาพปจจุบันในการใชสื่อเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธองคกร

ของสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) เปนการใชเพื่อการใหขอมูลขาวสารและ
สืบคนขอมูลที่เกี่ยวของกับการทํางาน  ซึ่งนับวามีความสําคัญและความจําเปนอยางมาก   โดยการ
ประชาสัมพันธผานสื่อเว็บไซตถือเปนชองทางหนึ่งในการสื่อสารใหเขาถึงกลุมเปาหมายที่
หลากหลาย ครอบคลุมพื้นที่ และรวดเร็วมากที่สุด แตสาเหตุหลักที่ทําเว็บไซตของสํานักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ไมเปนที่รูจักเหตุผล นั้นเนื่อจากเหตุผลหลายประการ ดังนี้

- บุคลากรในองคกร ลูกคา และประชาชนทั่วไปไมรูจักชื่อเสียง ไมเห็นคุณคา
ภารกิจ หรือประโยชนของสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)

- สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ตั้งขึ้นมาและดําเนินการเปน
เวลานาน แตขาดการยอมรับ บุคลากรในองคกร ลูกคา และประชาชนทั่วไปไมใหความสนใจ ขาด
สัมพันธภาพที่ดีกับบุคลากรในองคกร ลูกคา และประชาชนทั่วไป

- บุคลากรในองคกร ลูกคา และประชาชนทั่วไปเกิดความเขาใจผิด ไมไดรับขาวสาร 
หรือไดรับขาวสารที่ไมตรงกัน ขาดขอเท็จจริง ทําใหเกิดความเขาใจผิด ซึ่งอาจทําใหเกิดการ
ขัดขวางหรือตอตานองคกรในเวลาตอมา

- สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) มีปญหาในการทําความเขาใจ
- กับ บุคลากรในองคกร ลูกคา และประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการเผยแพรขอมูล

ขาวสาร เชน ไมมีการเปดเผยขาวสาร หรือกิจกรรมขององคกร
- เกิดชองวางดานความรู ความเขาใจระหวางผูบริหาร กับผูปฎิบัติงานในสํานัก
- บริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)
- เกิดการแขงขันกันดานธุรกิจ การดําเนินงานในลักษณะเดียวกัน

จากเหตุผลหลัดดังกลาว นับเปนภาพสะทอนวา การเผยแพรขอมูลขาวสาร และการ
ประชาสัมพันธองคกรทางสื่อเว็บไซตนับเปนการสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐที่สนใจเขาไป
ศึกษาคนควาขอมูลในเบื้องตนไดเปนอยางดี  และประหยัดคาใชจายไดมากกวา  แมวาการใชสื่อ
เว็บไซตจะเปนการสื่อสารที่สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดรวดเร็วและประหยัดคาใชจาย แตยังมี
ขอเสียในดานของความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตของผูใชงานดวย  
เนื่องจากเว็บไซตของสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) เปนเว็บไซตเกี่ยวกับการ
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ใหบริการดานสารสนเทศที่คอนขางเฉพาะเจาะจงกลุมเปาหมาย หากเปนบุคคลทั่วไปซึ่งไมมีพื้น
ฐานความรูทางดานนี้มากอน 

จากเหตุผล จะเห็นไดวาการประชาสัมพันธผานสื่อเว็บไซตนั้นมีความจําเปนในการบอก
กลาว ชี้แจงใหบุคลากร ในองคกร ลูกคา และประชาชนทั่วไปใหทราบนโยบาย วัตถุประสงค การ
ดําเนินงาน และขาวารความเคลื่อนไหวขององคกร  เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน ซึ่งสอดคลอง
กับ วิรัช ลภิรัตนกุล (2543) ที่กลาวถึงวัตถุประสงคหลักของการประชาสัมพันธ  คือ

1.  การบอกกลาว ชี้แจง หรือเผยแพรใหทราบ  คือ การบอกกลาว ชี้แจงใหประชาชนทราบ
ถึงนโยบาย วัตถุประสงค การดําเนินงาน ขาวคราวความเคลื่อนไหว ผลงาน หรือกิจกรรมตางๆ ของ
องคกร ใหประชาชนที่เกี่ยวของไดทราบเรื่องตางๆ ซึ่งนับเปนการปูพื้นฐานแหงความเขาใจใน
องคกรหอสถาบัน ทําใหสถาบันเขาใจและเลื่อมใส ตลอดจนทําใหประชาชนเกิดความรูสึกที่เปน
การแจงใหทราบ และในดานขาวสารความรูแกประชาชน รวมทั้งเรียกรองการสนับสนุน รวมมือ
จากประชาชน 

2. การปองกันและแกไขความเขาใจผิด เปนการประชาสัมพันธ เพื่อปองกัน ซึ่งมี
ความสําคัญมาก เพราะปองกันเอาไวกอนยอมดีกวามาแกไขในภายหลัง ซึ่งเปนการปองกันไมให
กลุมประชาชนที่เกี่ยวของกับสถาบันเกิดความเขาผิดตอสถาบัน 

เชนเดียวกับที่ รัตนวดี  ศิริทองถาวร (2546) กลาวถึงกลยุทธการโฆษณาเพื่อการ
ประชาสัมพันธ ซึ่งถือเปนกลยุทธหนึ่งที่องคกรธุรกิจในปจจุบันนํามาใชในการดําเนินการ
ประชาสัมพันธวา กลุยทธหนึ่งที่องคกรธุรกิจไดนํามาใชในการดําเนินงานประชาสัมพันธเพื่อสราง
ภาพลักษณที่ดี ก็คือการใชศาสตรดานการโฆษณาเขามาชวยในการประชาสัมพันธ โดยจะมีการ
ตั้งเปาหมายในทางการประชาสัมพันธไวเชนเดิม แตนําเอาวิธีการของการโฆษณาเขามาชวย เชน 
ออกแบบโฆษณาในสื่อสิงพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ภาพยนตร  เพื่อสื่อขอความ
ประชาสัมพันธที่ตองการเผยแพรใหเขาถึงจิตใจประชาชน  โดยการซื้อเนื้อที่ในสื่อดังกลาวแทนการ
ขอความรวมมือจากสื่อมวลชนในการเผยแพรขาวสารประชาสัมพันธ ซึ่งเราเรียกวิธีการนี้วา การ
โฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ (Public Relations Advertising) 
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 5.2.2 วิธีการใชสื่อเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธองคกร ของสํานักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)

ผูวิจัยสรุปผลการศึกษาในประเด็นดังกลาว ดังนี้ 
5.1.2.1  การใชสื่อเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธภายในองคกร
กลุมตัวอยางสวนใหญใชสื่อเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธภายในองคกรของสํานัก

บริการสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) เพื่อวัตถุประสงคตางๆ ดังนี้
                                  -  เพื่อบอกกลาว แลกเปลี่ ยนขอมูลขาวสาร และประสานงานไปยัง
กลุมเปาหมาย ภายในองคกร เชน ผูบริหาร บุคลากร และเจาหนาที่  ควบคูกับการติดตอสื่อสารทาง
โทรศัพท  การติดตอสื่อสารดวยวาจา แบบซึ่งหนา (Face of Face)  หรือการใชสิ่งพิมพภายใน
องคกร (House Journal)  เชน หนังสือเวียน จดหมายขาวของภายใน บอรดแจงขาวสารความ
เคลื่อนไหว และการประชุม  เปนตน  เนื่องจากการติดตอสื่อสารดวยสื่อเว็บไซตประหยัดเวลา และ
เผยแพรขาวประชาสัมพันธแกบุคลากรในองคกรไดในเวลาพรอม ๆ กัน 
                                   -  ใชสืบคนขอมูลเพื่อนําไปใชประกอบการปฏิบัติงาน เชน ใชสื่อเว็บไซต
ตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการ เพื่อนําขอมูลเพิ่มเติมที่ไดไปใหบริการแกลูกคา     
เนื่องจากเปนสื่อที่สามารถทําการติดตอสื่อสารไดครอบคลุมในระยะเวลาอันรวดเร็วมาก 

จะเห็นไดวาการใชสื่อเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธภายในองคกร นับเปนสื่อกลางใน
การนําแนวคิด และแนวนโยบายจากฝายบริหารไปสูพนักงาน และเปนสื่อกลางในการนําความ
คิดเห็นตางๆ จากพนักงานสูฝายบริหาร  เพื่อเปนการสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน ลดความไม
ขาใจกันระหวางพนังงานกับผูบริหาร ซึ่งเปนการชวยลดปญหาความขัดแยงในการทํางานและสงผล
ใหการดําเนินงานขององคกรประสบความสําเร็จไดตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว  

5.1.2 2  การใชสื่อเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธภายนอกองคกร
การใชสื่อเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธภายนอกของสํานักบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) มีกลุมเปาหมาย คือ ลูกคา ผูใชบริการ และประชาชนทั่วไปผูสนใจ  ซึ่ง
การเผยแพรขอมูลขาวสารผานสื่อเว็บไซตชวยใหองคกรเผยแพรขาวสารและขอมูลเกี่ยวกับองคกร
ในดานตางๆ  เชน ความเปนมาขององคการ  ลักษณะและการดําเนินงาน  ภาระหนาที่  การ
บริหารงาน สินคา และการบริการ รวมถึงกิจกรรม ความเคลื่อนไหวตางๆ ขององคการ ไดเปนอยาง
ดี   และหากตองการใหการประชาสัมพันธภายนอกองคกรประสบความสําเร็จ อาจใชเครื่องมือ 
สื่อสารตาง ๆ เขามาชวยเผยแพรกระจายขาวสูสาธารณชนดวย  ไดแก สื่อมวลชน (Mass Media) 
เชน หนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ภาพยนตร เปนตน  ซึ่งปจจุบัน องคการ สถาบัน
ตาง ๆ ก็นิยมใชเครื่องมือสื่อสารมวลชนเหลานี้เขาชวยในการประชาสัมพันธ     
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 สอดคลองกับที่  รัตนาวดี ศิริทองถวาร (2546) กลาวถึง ลักษณะการดําเนินการ
ประชาสัมพันธองคกรธุรกิจทั่วไป ในสวนของการประชาสัมพันธภายนอก และการสราง
ความสัมพันธกับสื่อมวลชนวา  การประชาสัมพันธภายนอก เปนการสรางความเขาใจและ
ความสัมพันธอันดีกับกลุมประชาชนภายนอกที่เกี่ยวของกับองคกรธุรกิจ เชน ลูกคา ผูถือหุน 
เจาหนาที่ราชการ นักวิชาการ หรือหนวยงานในธุรกิจเดียวกัน ซึ่งการประชาสัมพันธจะเปน
สื่อกลางในการเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับนโยบายการดําเนินงาน กิจกรรมผลงานและชื่อเสียงออกสู
สารธารณะ การประชาสัมพันธภายนอกอาจดําเนินการในลักษณะจัดทําเอกสารเผยแพรกิจรรมของ
องคกร โดยบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนําองคกร ภารกิจ หนาที่ความรับผิดชอบ กิจกรรมตางๆ 
ขององคกร และการจัดการแถลงขาว ซึ่งเปนการดําเนินการประชาสัมพันธที่องคกรธุรกิจนิยม
กระทํา เพื่อเผยแพรขาวสารเกี่ยวของกับองคกรและเปดตัวสินคาหรือบริการขององคกรใหเปนที่
รูจักและไดรับความนิยมอยางกวางขวางโดยอาศัยความรวมมือจากสื่อมวลชนแขนงตางๆ เชน 
หนังสือพิมพ นิตยสาร วิทยุ และโทรทัศน เผยแพรขาวสารให

ในการใชสื่อเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธทั้งภายในและภายนอกองคกรนั้น สํานัก
บริการสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)  มีหนวยงานซึ่งรับผิดชอบจัดทําสื่อเว็บไซต เพื่อการ
ประชาสัมพันธ โดยมีกระบวนการดําเนินการ  ดังนี้
                     1)  การเตรียมการจัดทําสื่อเว็บไซต
 หนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดทําสื่อเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธองคกรของสํานัก
บริการสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ไดแก ฝายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีกลยุทธทางการตลาด 
(Technology and Business Strategy Development Division : TBD)  สวนพัฒนาธุรกิจและ
การตลาด (TBDM)   สวนที่ปรึกษาโครงการ (Strategic Application and Consulting Service 
Department : TBDC) และสวนบริการลูกคา (Customer Service Center Department : TBDR) โดย
จะทําการประชุมแผนงาน เกี่ยวกับชวงเวลาในการออกผลิตภัณฑ การใหบริการการกําหนดราคา  
คุณสมบัติ การใชงาน และขอมูลทางเทคนิคอื่นๆ ในเบื้องตน  หลังจากนั้นสวนบริการลูกคา 
(TBDR) จะประชุมรวมกับผูจัดการโครงการ (Project Manager) ของแตละโครงการ เพื่อสอบถาม
ขอมูลทางดานเทคนิค และการใชงานอยางละเอียดเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง และสงตอใหแกฝาย
วิศวกรรมและปฏิบัติการ (Engineering and Operation Division : EOD) และสวนบริหารจัดการ
ระบบสารสนเทศ (Management Information System Department : EODM) ดําเนินการจัดทําสื่อ
เว็บไซตตอไป  
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2)  ขั้นตอนการจัดทําเว็บไซต
ในขั้นตอนนี้ ฝายวิศวกรรมและปฏิบัติการ (Engineering and Operation Division : 

EOD) และสวนบริหารจัดการระบบสารสนเทศ (Management Information System Department : 
EODM) เปนผูดําเนินการจัดทําสื่อเว็บไซต โดยมีการกําหนดรูปแบบการนําเสนอสื่อเว็บไซตของ
สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ใหมีความนาสนใจ สวยงาม โดยคํานึงถึง
องคประกอบสําคัญในการออกแบบเว็บไซต ใหดูดีทันสมัยอยูเสมอ  สื่อใหเห็นถึงภาพลักษณของ
องคกรดวย  หากขอมูลและรูปแบบการนําเสนอเว็บไซต มีความครบถวน สอดคลองกับที่ พิชัย  นิร
มานสกุล (2548) ไดกลาวถึง หลักการสรางสารเพื่อการประชาสัมพันธทางสื่ออินเตอรเน็ต วา 
เว็บไซตที่เต็มไปดวยขอความ ตัวอักษร จะเปนเว็บไซตที่ทําใหผูชมเกิดความรูสึกเบื่อหนาย  เพราะ
อาจทําใหไมสนใจอาน เพราะไมมีสวนใชในการพักสายตา  ขณะที่เว็บที่มีแตรูปภาพเพียงอยาสง
เดียว ก็จะทําใหเกิดความรูสึกวามีความโลงจนเกินไป และดูไมมีสาระเกินไป  เพราะการมีแต
รูปภาพแตไมมีคําอธิบานประกอบเมื่อดูแลวอาจสรางความเพลินเพลิน ดังนั้นการออกกแบบ
เว็บไซตจึงควรมีการออกแบ และใชเทคนิคการนําเสนอที่มีการผสมผสานกันอยางลงตัว ทั้ง
ตัวอักษร ภาพนิ่ง ความเคลื่อนไหว ภาพสามมิติ  
มัลดิมีเดีย และเสียง

นอกจากองคประกอบสําคัญในการออกแบบใหดึงดูดความสนใจของผูเขาชมเว็บไซต
แลว ยังมีองคประกอบสําคัญในการพิจารณาการจัดทําสื่อเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธองคกร 
ตางๆ ดังนี้

1)  ดานผูใชสื่อ และการเขาถึงกลุมผูใชสื่อ ใหมีความเหมาะสมกับผูใชสื่อทุกกลุม และ
สามารถเขาถึงกลุมผูใชไดดี 

2)  ดานเนื้อหา ไดแก การนําเสนอเนื้อขอมูล ขาวสาร และเนื้อหาตางๆ ผานระบบ
อินเตอรเน็ตขององคกร ในรูปของ ตัวอักษร (Text) ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว  ภาพสามมิติ 
มัลติมีเดีย มีความเหมาะสมกับภาพลักษณขององคกร 

3)  ดานการออกแบบ  ไดแก  การตั้งชื่อเว็บไซต   (Domain  Name  หรือ  URL)  การใช
สโลแกน (Slogan) โลโก (Logo)   และการตกแตงเว็บไซต        

-  การตั้งชื่อเว็บไซต   (Domain  Name  หรือ  URL)  สํานักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)  ตั้งชื่อเว็บไซตวา www.gits.net.th  เปนการนําเอาชื่อขององคกรมาตั้ง
เปนชื่อเว็บไซต  สื่อใหเห็นถึงลักษณะการดําเนินงาน การใหบริการ และผลิตภัณฑขององคกรไดดี   
และหากในอนาคตองคกรเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้นจะทําใหเว็บไซตเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้นเชนกัน
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-  การใชสโลแกน (Slogan)  แมวาการตั้งชื่อเว็บไซตของสํานักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) จะเปนการตั้งชื่อที่ดีและจดจํางายแลวก็ตาม แตกลับไมมีการตั้งคําขวัญ
หรือสโลแกนประกอบการนําเสนอบนเว็บไซต  ดังนั้น สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ 
(สบทร.) อาจใชสโลแกนอธิบายประกอบสั้นๆ ที่มีความเกี่ยวของกับการดําเนินงานขององคกรโดย
เนนจุดเดนของการใหบริการ และผลิตภัณฑ 

- โลโก  (Logo)  สัญลักษณหรือโลโกของ www.gits.net.th เปนตัวอักษร
ภาษาอังกฤษตัวจี  (G) ที่ปลายดานบนของตัวลักษณะจะทําเปนลายไทยเพื่อสื่อใหเห็นถึง
ความกาวหนาของเทคโนโลยี การใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ฉับไว มีมาตรฐานระดับ
สากล แตคงไวซึ่งการใหบริการในแบบเปนกันเอง โดยมีตัวอักษรภาษาอังกฤษและภาษาไทยซึ่ง
เปนชื่อยอขององคกรอยูใตโลโกดังกลาว แตทั้งนี้ ลูกคา หรือผูใชบริการก็ไมสามารถคาดเดาไดเลย
วาลักษณะของการดําเนินงานขององคกรนี้เปนอยางไร

 5.2.3 ความคิดเห็นของบุคลากรของสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ที่มี
ตอการใชสื่อเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธองคกร 

5.2.3.1   การจัดตั้งหนวยงานประชาสัมพันธสื่อเว็บไซต 
เนื่องจากในปจจุบันสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ยังไมมีฝาย

หรือหนวยงานดานการประชาสัมพันธและจัดทําสื่อเว็บไซตโดยตรง  กลุมตัวอยางความเห็นวา  
ควรจัดตั้งฝายประชาสัมพันธสื่อเว็บไซต เพื่อทําหนาที่ในการบริหารจัดการ จัดทําขอมูล และ
เผยแพรขอมูลขาวสารขององคกรผานสื่อเว็บไซตทั้งภายในและภายนอกองคกร   เพื่อชวยใหการ
ดําเนินงานดานการใชสื่อเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธองคกรมีความเปนเปนเอกภาพ และ
คลองตัวในการดําเนินงาน  โดยมีสวนงานยอยรับผิดชอบการดําเนินงาน ดังนี้

1)  สวนบริหารจัดการและจัดทําขอมูลเว็บไซต(GITS Information Center)
มีหนาที่ในการบริหารจัดการ และจัดทําคลังขอมูลและสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนการดําเนินงานดานการใชสื่อเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธองคกรของสํานักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)  ทางเว็บไซตขององคกร คือ www.gits.net.th และเว็บไซต
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

2)  สวนเผยแพรขอมูลขาวสารขององคกรทางสื่อเว็บไซต
ทําหนาที่จัดทําสื่อเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธองคกร และเปนสื่อกลาง

ในการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)  เชน 
นโยบายการดําเนินงาน   กิจกรรม  ผลงาน  ตลอดจนชื่อเสียงในดานตางๆ  ใหบุคลากรภายใน
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องคกร  และสารธารณชนไดรับทราบ  โดยรับผิดชอบทั้งการประชาสัมพันธผานสื่อเว็บไซตของ
องตกร เว็บไซตอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงการประชาสัมพันธควบคูกับสื่ออื่นๆ เชน  วารสาร แผนพับ 
รายงานประจําป งานแถลงขาว ฯลฯ  

          5.2.3.2 การพัฒนาดานเทคโนโลยี และรูปแบบการนําเสนอใหมๆ
กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นวา สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ 

(สบทร.) ควรมีการพัฒนาดานเทคโนโล และรูปแบบการนําเสนอใหม ๆ ในดานตางๆ ดังนี้

1) การจัดทําโบรชัวรออนไลน   

 การนําเสนอขอมูลที่ตรงกับโบรชัวรซึ่งเปนสื่อสิ่งพิมพ ที่ทางสํานักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)  จัดทํา  โดยโบรชัวรออนไลนนี้จะไดเปรียบในดานการเขาสืบคน
ขอมูล  ที่ผูเขาชมสามารถสืบคนรายละเอียดที่เจาะลึกไดมากกวาสื่อสิ่งพิมพ    อีกทั้งผสมผสานการ
นําเสนอรูปแบบสามมิติ มัลติมีเดีย หรือใหผูเขาชมเว็บไซตมีสวนรวมกับการอานโบรชัวรออนไลน
ไดอีกดวย

               2)  การจัดทําชุมชนบนเว็บไซต

กลุมตัวอยางสวนใหญเสนอให สํานักบริการเทคโนโลยีสารเทศภาครัฐ (สบทร.)  การ
จัดทําชุมชนบนเว็บไซตขององคกร (Community Web)  เนื่องจากจะชวยใหองคกรเปนที่รูจักมาก
ขึ้นดวยการบอกตอกันของสมาชิก   โดยกําหนดใหในแตละบริการตองมีเว็บบอรดที่แบงออกเปน
หัวเรื่องตางๆ  ที่มีผูเชี่ยวชาญรับผิดชอบตอบปญหาอยางชัดเจน  เชน ถาในเว็บบอรดกลาวถึงวิธีการ
เกี่ยวกับการปองกันหรือกําจัดไวรัสคอมพิวเตอร ก็จะตองนึกถึงเว็บไซต www.Thai Secure 
Mail.com  ซึ่งเปนเว็บไซตที่ใหความรูเกี่ยวกับวิธีการเกี่ยวกับการปองกันหรือกําจัดไวรัส
คอมพิวเตอร พรอมกันควรเนนใหขอมูลดานประโยชนจะไดรับจากการใชบริการและสินคาแตละ
ประเภทของสํานักบริการเทคโนโลยีสารเทศภาครัฐ (สบทร.)   และใหความสําคัญกับการจัดทํา
เว็บไซตที่มีขอมูลซึ่งเปนประโยชนแกสาธารณะมากขึ้น เพื่อผูเขาชมเว็บไซตสมสามารถนําขอมูลที่
ไดไปใชประโยชนไดอยางเต็มที่  

              3)  การจัดทําวีดิทัศนเพื่อสาธิตขั้นตอนการใชสินคาและบริการ (Demo 

Online) ของแตละบริการบนสื่อเว็บไซต  เพื่ออธิบายขอมูลการใชงานและประโยชนของแตละ
บริการในเบื้องตน และทําใหเขาใจในขอมูลขาวสารและการใหบริการดีกวาการเสนอในรูปแบบ
ของขอมูลเพียงอยางเดียว 
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               4)  การรักษาความนิยมบนเว็บไซต
กลุมตัวอยางสวนใหญเสนอวิธีการที่ชวยใหเว็บไซตของสํานักบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) เปนที่รูจักอยางกวางขวาง มีดังนี้
- ใหสินคาหรือบริการแกผูเขาชมโดยไมตองเสียคาใชจาย วิธีการให

ของขวัญโดยไมคิดมูลคานับเปนพื้นฐานของการนํามาซึ่งลูกคาและผูเขาชมเว็บไซตนั่นเอง
- ใหเลนเกมหรือชิงโชค
- สรางหองสนทนา  การสรางหองสนทนา หรือ Chat Room  คือสิ่งที่

เว็บไซตของสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ยังขาดอยู ซึ่งการสรางหอง
สนทนานี้เปนบริการที่เปดโอกาสใหลูกคาหรือผูเขาชมเว็บไซตที่ออนไลนอยูในขณะนั้นสามารถ
สื่อสารกันไดคราวละหลายๆ 

- สราง News group ดวยการเปดโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหวางองคกร (เจาของเว็บไซต) กับลูกคาหรือผูเขาชม หรือระหวางผูเขาชมดวยกันเอง  ซึ่งวิธีการ
นี้สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ควรนํามาใชเนื่องจากจะชวยใหประสบ
ความสําเร็จในการเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางรวดเร็ว ประหยัดคาใชจาย และครอบคลุมพื้นที่ที่มี
อินเตอรเน็ตเขาถึง  

- ใหบริการขอมูลเอกสารที่รวบรวมขึ้นจากคําถามและคําตอบ (Frequently 
Asked Questions – FQA) เปนวิธีการที่สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ซึ่งเปน
เจาของเว็บไซตนําคําถามที่มีผูสงเขามาทาง E-mail หรือ News groups มาพัฒนาหรือสรางขึ้นเอง 
โดยมีความครอบคลุมในหลายหัวขอแตมีเนื้อหาที่เขาใจงาย  วิธีนี้ชวยใหองคกรและการบริการมี
ความใกลชิดกับกลุมลูกคาเปาหมายและผู เขาชมเว็บไซตมากยิ่งขึ้น โดยตองมีการปรับปรุงไฟล
ขาวสาร (Update) อยางสม่ําเสมอ

- ใหผูชมสมัครเปนสมาชิกเว็บไซต  เปนสิ่งที่เว็บไซตของสํานักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ยังไมมี และมีสวนสําคัญในการกระตุนใหองคกรและ
บริการเปนที่รูจักอยางกวางขวาง

ซึ่งสอดคลองกับที่ Ellsworth and Ellsworth (อางถึงใน ชรีรัตน  ประจักรธรรม, 2541: 
37) กลาวถึงการสรางความนิยมให เว็บไซตวา   เมื่อไดทําการสรางเว็บไซต  และทําการ
ประชาสัมพันธองคกร บริการ และสินคาใหเปนที่รูจักแลว สิ่งสําคัญที่จําเปนตองทําในลําดับตอมา 
คือ พยายามสรางใหผูที่เคยเขามาชมเว็บไซตกลับมาเยี่ยมชมอยางสม่ําเสมอ และบอกตอผูสนใจคน
อื่น ซึ่งสามารถทําไดดวยวิธีการตอไปนี้

-  ใหสินคาหรือบริการแกผูเขาชมโดยไมตองเสียคาใชจาย
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-  ใหเลนเกมหรือชิงโชค
 -   สรางหองสนทนา  การสรางหองสนทนา หรือ Chat Room 

 -   สราง News group 
 - ใหบริการขอมูลเอกสารที่รวบรวมขึ้นจากคําถามและคําตอบ (Frequently 

Asked Questions-FQA) 
- ใหผูชมสมัครเปนสมาชิกเว็บไซต  

                5) การทําเว็บไซตใหเปนที่รูจัก
- ความเคลื่อนไหวและความกระตือรือรน (Curiosity) เนื่องจากเว็บไซต 

ของสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) เปนเว็บไซตที่มีขนาดไมใหญมากนัก 
ดังนั้น เพื่อเปนการสรางความกระตือรือรนใหลูกคา หรือผูเชาชมใหเกิดความสนใจเว็บไซต จึงควร
สรางใหการเขาสูเว็บไซตมีขั้นตอน และนาติดตาม เหมือนการชมภาพยนตรซีรี่ยที่จะตองติดตาม
ตอนตอไป  ลูกคาหรือผูเขาชมเว็บไซตก็อยากจะกลับเขามาชมอีก เพราะความอยากรูขอมูลวิธีการ
นําเสนอที่นาสนใจ ซึ่งการนําเสนอควรมีการจัดลําดับเนื้อหาที่ชัดเจน ไมสับสน และใหลูกคาและผู
เขาชมรูสึกวาการเขาชมเว็บไซตขององคกรไมใชเรื่องยาก และมีคุณคาจนอยากที่จะกลับเขามาชม
และสืบคนขอมูลอีกครั้ง 

- การเปลี่ยนแปลง (Item Turnover) เนื้อหาที่นําเสนอบนเว็บไซตเปนสิ่ง
สําคัญที่ควรตองทําการเปลี่ยนแปลงใหมีความทันสมัยอยูตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อที่การเยี่ยมชมในครั้ง
ตอๆ ไปของลูกคาและผูเขาชมคนอื่นๆ จะไดรับขอมูลขาวสารหรือวิธีการนําเสนอที่แปลกและ
เปลี่ยนไป ทําใหผูเขาชมไมรูสึกซ้ําซากจําเจ

- ทําใหเว็บไซตเปนสิ่งจําเปนตอผูชม  กลาวคือ มีการจัดการทําลิงคกับ
ฐานขอมูล มีการใหคําแนะนําเกี่ยวกับเว็บไซตตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนขอมูลในการคนควา มี
ขอมูลคําตอบเกี่ยวกับภาพและไฟลที่ลูกคาตองการ แตการจัดทํานั้นมีขอมูลที่ไมครบถวนเทาไรนัก 
ซึ่งอาจสงผลตอความรูสึกของลูกคา เว็บไซตเปนสิ่งที่ไมนาสนใจและอํานวยความสะดวกใหได

- จัดกิจกรรมที่นาสนใจ เปนแหลงเดียวที่มีสิ่งที่ผูชมตองการ  ควรจัดใหมี
การประกวดหรือมอบของที่ระลึกตางๆ โดยการจัดกิจกรรมทางการตลาดผานสื่อเว็บไซต เพื่อสราง
ความนาสนใจและการติดตามความเคลื่อนไหวขององคกร เชน อาจจัดใหมีบริการตอบคําถามใน
เรื่องตางๆ โดยใหผู เขาชมฝากคําถามในเรื่องตางๆ หรือรวมโหวต หรือแสดงความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ ฯลฯ  เพื่อใหเขาชมเว็บไซตอยางสม่ําเสมอนั่นเอง

จากประเด็นของการทําเว็บไซตเปนที่รูจักนั้น สอดคลองกับที่ ชรีรัตน ประจักษธรรม 
(2541) กลาววา การจัดสรางสื่อเว็บไซตทําใหองคกรเปนที่รูจักจําเปนตองอาศัยหลักการโฆษณาสื่อ
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เว็บไซตเพื่อใหมีผูเขาชมในจํานวนที่มากขึ้นและสะดวกรวดเร็ว ประหยัดคาใชจาย แตในการทํา
เว็บไซตใหเปนที่รูจักนั้น ตองอาศัยหลักการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ ประกอบกันดวย ไดแก
การโฆษณาและประชาสัมพันธเว็บไซตขององคกรในสื่อทั่วไป เชน สื่อสิ่งพิมพ วิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน  การลงทะเบียนในเครื่องมือคนหาขาวสาร หรือ เสิรชเอนจิน (Search Engine) ตางๆ 
บทอินเตอรเน็ต  การใชไฮเปอรลิงคระหวางเว็บไซตที่มีเปาหมายเดียวกัน  การโฆษณาบนเว็บไซต
อื่น ที่มีผูเขาไปใชบริการอินเตอรเน็ตเปนจํานวนมาก 

          5.2.4   ปญหาและอุปสรรคในการใชสื่อเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธองคกรของสํานัก
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) 

จากการสัมภาษณความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง พบวา  ปญหาและอุปสรรคในการใชสื่อ
เว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธองคกรของสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) มี
ดังนี้

5.2.4.1 ผูบริหารระดับสูงไมใหความสําคัญในการใชสื่อเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธ
องคกร

จากผลการศึกษาพบวา ผูบริหารระดับสูงของสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ 
(สบทร.) มองวาการใชสื่อเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธองคกรนั้นไมใชเปนภาพลักษณหลักของ
องคกร และไมใชสื่อประชาสัมพันธที่ตองสนับสนุน  รวมถึงไมสนับสนุนใหมีการแลกเว็บลิงค กับ
หนวยงานอื่น  ซึ่งการกระทําดังกลาวไมเสียคาใชจายแตอยางใด  สงผลใหที่ผานมาสื่อเว็บไซตของ
องคกรไมไดรับความนิยม และไมเปนที่รูจัก

5.2.4.2 ทีมผูบริหาร และพนักงาน สวนใหญเปนวิศวกร ซึ่งขาดความรูและทักษะ
เกี่ยวกับงานดานประชาสัมพันธ 

5.2.4.3 โครงสรางองคกรของสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ไมได
มีการกําหนดใหมีฝายประชาสัมพันธองคกร  

5.3 ขอเสนอแนะ
 จากการศึกษาผูวิจัยมีขอเสนอแนะในดานตางๆ ดังนี้
5.3.1 ดานการกําหนดแนวคิด (Theme) ที่ชัดเจนในการประชาสัมพันธองคกรและบริการ

ผานสื่อเว็บไซต
 ควรกําหนดแนวคิดหรือประเด็นที่ตองการเนนในการประชาสัมพันธกลุมลูกคาหรือ
ประชาชนเปาหมายใหชัดเจน เพื่อใหการประชาสัมพันธผานสื่อเว็บไซตมีอิทธิพลตอความคิดเห็น 
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ทัศนคติ และความเชื่อของกลุมเปาหมาย ซึ่งจะสามารถนําไปกําหนดเปนแกนของสาระหรือ
กิจกรรมที่จะจัดทําขึ้นในอนาคตตอไปได

5.3.2 ดานการพัฒนาการประชาสัมพันธองคกรและบริการผานสื่อเว็บไซต 
ควรมีการพัฒนาใหการนําเสนอบนหนาเว็บเพจมีความดึงดูดความสนใจและกระตุน

ใหผูใชบริการสนใจอยูตลอดเวลา ดวยการพัฒนาการนําเสนอในลักษณะของการสื่อสารแบบสอง
ทาง (Two-way Communication) คือใหลูกคาหรือประชาชนทั่วไปสามารถใชบริการขององคกรได
โดยผานการสื่อสารทางอินเตอรเน็ต ไดอยางสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และเกิดความประทับใจ
ในบริการโดยที่ไมเปลี่ยนใจไปใชบริการกับหนวยงานใดอีกเลย

5.3.3 ดานการพัฒนาบุคลากร
ควรมีการพัฒนาบุคลากรที่มีความเกี่ยวของในงานดานการประชาสัมพันธ และดาน

การจัดทําเสื่อเว็บไซตใหมีความรูและสามารถเพิ่มขึ้น ดวยการสนับสนุนใหเขารวมการฝกอบรม 
สัมมนาในหัวขอที่เกี่ยวของ กอนที่จะไดรับมอบหมายหนาที่ใหจัดทําการประชาสัมพันธ หรือจัดทํา
สื่อเว็บไซต เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรที่มีความเกี่ยวของกับการจัดทําและการใชสื่อเว็บไซตของสํานักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ (สบทร.) และบุคคลที่เกี่ยวของดังนี้

1. ฐานขอมูลเกี่ยวกับการจัดทําเว็บไซต
ผูวิจัยเสนอใหมีการวิจัยเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีในการสืบคนขอมูล เพื่อใหผูเขาชม

เว็บไซตสามารถสืบคนขอมูลที่นาสนใจจากฐานขอมูลตางๆ ที่ เกี่ยวของ เพื่อใหสามารถรับทราบ
ขาวสารที่ตองการได 

2. เทคโนโลยีในการติดตามปริมาณผูเขาชมเว็บไซต
ผูวิจัยเสนอแนะใหมีการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีในการติดตามปริมาณผู

เขาชมเว็บไซต เพื่อเปนแหลงขอมูลสนับสนุนดานการตลาด และทัศนคติของผูเขาชมเว็บไซตที่มี
ตอสื่อเว็บไซตและองคกร
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Bandwidth  หมายถึง  การสงผานสัญญาณสื่อสารเปนชวงความถี่ที่สัญญาณใชงาน หรือ
คุณลักษณะการตอบสนองความถี่ของระบบรับการสื่อสารของสัญญาณทุกประเภท ไดแก สัญญาณ      
อะนาล็อกและดิจิตอล ในความหมายทั่วไป หมายถึง สัดสวนโดยตรงของจํานวนขอมูลทั้งหมดที่
สงผานหรือรับตอหนวยเวลา   ในความหมายเชิงคุณภาพ  หมายถึง  สัดสวนความซับซอนของ
ขอมูล สําหรับการทํางานของระบบที่รองรับได  เชน การสงผานไฟลจากระบบคอมพิวเตอรเครื่อง
หนึ่งไปสูคอมพิวเตอรอีกเครื่องหนึ่ง (download)  ตัวอยางเชน ไฟลทุกประเภทรูปภาพในหนึ่ง
วินาทีใช เวลาในการสงผานขอมูลมากกวาการสงผานขอความในเวลาหนึ่งวินาที  

ในระบบอะนาล็อก bandwidth หมายถึงความแตกตางระหวางความถี่สูงสุดและต่ําสุด
ของสัญญาณ มีหนวยวัดเปนเฮิรตซ (hertz) สัญญาณเสียงมีคาความถี่ประมาณ 33 กิโลเฮิรตซ 
(KHz) และการกระจายภาพของโทรทัศนแบบอะนาล็อกที่ใชสัญญาณวิดีโอมีคาความถี่ประมาณ 
6 เมกกะเฮิรตซ (MHz) 

Domain Name หมายถึง ตําแหนงขององคกรบนอินเตอรเน็ต เชน domain name : 
www.footballreport.com   ตําแหนงบทอินเตอรเน็ต (Internet address) สําหรับ
www.footballreport.com  คือ 184.0.1.1 ชื่อ host server คือ "www." ขอความ .com เปนสวนของชื่อ
โดเมนที่ระบุเปาหมายขององคกร (เชน .com มาจาก commercial) และเปนระดับสูงสุด (Top - level 
domain name) ของชื่อโดเมน สวน footballreport เปนสวนของ ชื่อโดเมนที่ระบุองคกร ซึ่งเมื่อรวม
ระดับ Top-level แลวเรียกวาระดับ ชื่อโดเมนในระดับที่ 2 (Second - level domain name) ซึ่ง ชื่อ
โดเมนในระดับที่ 2 เปนชื่อที่สามารถเชื่อมตอไดหรืออาจจะเรียกวา เวอรชันที่อานไดของ Internet 
address  ในสวนระดับที่ 3 (Third - level) เปนการระบุรายละเอียดของ host server ในอินเตอรเน็ต 
โดย www เปนชื่อเครื่องแมขายที่อินเตอรเน็ตติดตอได ดังนั้นชื่อในระดับที่  3 คือ 
www.footballreport.com 

                  Subdomain เชน  "www.pacific.footballreport.com" เมื่อประกอบกับ 
"www.footballreport.com" แลวคือการระบุแบบ fully qualified domain name ชื่อโดเมนแบบระดับ
ที่ 2 จะตองไมซ้ํา (Unique) กับชื่ออื่นในอินเตอรเน็ต บนเว็บ ชื่อโดเมนอื่น หรือ URL (Uniform 
Resource Locator) จะบอกเครื่องแมขายของชื่อโดเมน เพื่อใช domain name system สงตอการเรียก
เว็บเพจ โดย domain name จะจับคูดวย IP address การใช ชื่อโดเมนในการจับคูดวย Internet 
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address สามารถใช ชื่อโดเมนมากกวา 1 ชื่อ โดยใหมีการจัดแบงการระบุชื่อโดเมน เพื่อใชเครื่องแม
ขายในระบบอินเตอรเน็ตรวมกัน

Download  หมายถึง  การสงผานไฟลจากระบบคอมพิวเตอรหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง ซึ่ง
มักจะเปนระบบคอมพิวเตอรขนาดเล็ก จากมุมมองของผูใชอินเตอรเน็ต การดาวนโหลดไฟล เปน
การขอจากคอมพิวเตอรเครื่องหนึ่ง (หรือจากเว็บเพจบนเครื่องคอมพิวเตอรอีกเครื่อง) 

e – mail  / electronic mail หมายถึง  เปนการแลกเปลี่ยนขาวสารระหวางเครื่อง
คอมพิวเตอร โดยผานระบบโทรคมนาคม ขาวสารหรือขอความของ e- mail จะเปนไฟลประเภท
ขอความ อยางไรก็ตามสามารถสงไฟลประเภทอื่น เชน ไฟลประเภทภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว  และ
เสียง

Hipertext หมายถึง ขอความหลายมิติ หรือการเรียกหาขอมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ตองการรู ให
แสดงบนจอภาพ ซึ่งอาจมีทั้งขอความที่ใชอธิบาย หรือบางทีจะมีภาพประกอบ มีเสียง หรือมีการ
แสดงการเคลื่อนไหว ฯ ใชมากในโฮมเพจตาง ๆ ในอินเทอรเน็ต สวนมาก คําที่จะมีคําอธิบายเชนนี้ 
มักจะเปนคําที่ขีดเสนใตไว หรือไมก็เปนตัวดําหนา เมื่อลากเมาสไปวางที่คําเหลานี้ ตัวชี้ตําแหนงจะ
เปลี่ยนเปนนิ้วชี้ ถากดเมาส ก็จะมีรายละเอียดมาอธิบายให หรือจะโยงไปหารายละเอียดของเรื่อง
นั้นๆ
  

HTTP (Hypertext Tranfer Protocol) หมายถึง  กลุมของกฎสําหรับการแลกเปลี่ยน
ไฟล (เชน ขอความ ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และไฟลมัลติมีเดียตาง ๆ) บน world wide web 
(เวิลดไวดเว็บ)  ซึ่งทําหนาที่แลกเปลี่ยนสารสนเทศบนอินเตอรเน็ต

Internet (อินเตอรเน็ต) หมายถึง เครือขายคอมพิวเตอรนานาชาติที่มีสายตรง
ตอไปยังสถาบันหรือหนวยงานตาง ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูใชรายใหญทั่วโลก ผาน
โมเด็ม (modem) ผูใชเครือขายนี้สามารถสื่อสารถึงกันไดทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail) 
สามารถสืบคนขอมูลและสารสนเทศ รวมทั้งคัดลอกแฟมขอมูล และโปรแกรมบางโปรแกรมมา
ใชได โดยจะตองมีเครือขายภายในรับชวงตออีกทอดหนึ่งมิฉะนั้นก็จะใชไมไดผล

IP (Internet Protocol) หมายถึง  วิธีการ (protocol) ที่ใชในการสงขอมูลจากเครื่อง
คอมพิวเตอรเครื่องหน่ึงไปยังเครื่องอื่น
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Network Service  หมายถึง  ระบบเครือขาย อนุกรมของจุดหรือหนวยที่ติดตอกันโดย
เสนทางการสื่อสาร และระบบเครือขายสามารถติดตอกับเครือขายอื่นและมีเครือขายยอย  โดย
ระบบเครือขายสามารถจําแนกตามระยะทาง เชน เครือขายทองถิ่น (Local Area Network) เครือขาย
ในเมือง (Metropolitan Area Network) และเครือขายพื้นที่กวาง (Wide Area Network) โดยใช
วิธีการติดตอระบบดวยอุปกรณการเชื่อม เชน เสนใยแกว เปนตน

Search Engine  หมายถึง  เครื่องอนุมานซึ่งเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งในระบบผูเชี่ยวชาญ
ระบบผูเชี่ยวชาญนั้นประกอบไปดวย 3 สวนสําคัญ ไดแก ตัวประสานกับผูใช (user interface) 
ฐานความรู (knowledge based) และสวนอนุมาน สวนอนุมานนั้นจะเปนสวนที่ทําหนาที่คํานวณหา
ผลลัพธจากขอเท็จจริงและขอสนเทศที่ไดเก็บเอาไวแลว โดยผูใชเปนผูจัดหาขอสนเทศนั้นใหอีก
ชั้นหนึ่ง

URL (Uniform Resource Locator) หมายถึง การระบุตําแหนงของไฟลที่เขาถึงไดบน
อินเตอรเน็ต

Web  Hosting  หมายถึง 1) บนอินเตอรเน็ต คําวา host หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอรที่
สามารถเขาถึงแบบสองทาง (two way access) ที่ไปยังเครื่องคอมพิวเตอรอื่นในอินเตอรเน็ต มีการ
เจาะจงดวยหมายเลขตําแหนงของคอมพิวเตอรพรอมกับหมายเลขของเครือขายในรูปของการสง
ขอมูลจากเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องหนึ่งไปยังเครื่องอื่นแบบไมซ้ํา 2) ในระบบคอมพิวเตอรแบบ
เมนเฟรม หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอรเมนเฟรมที่มีเครื่องลูกขายที่ติดตอและการใชบริการจาก host 
และ 3)  ในความหมายอื่น ๆ คํานี้โดยทั่วไปหมายถึง อุปกรณหรือโปรแกรม ที่เปนผูใหบริการกับ
อุปกรณ หรือโปรแกรมที่มีความสามารถต่ํากวา

world wide web (WWW)  หมายถึง  สถานที่รวมของกลุมคอมพิวเตอรที่มีขอมูล
เตรียมพรอมไวใหผูคนอานผานทางอินเทอรเน็ตโดยใชภาษา เอชทีทีพี (HTTP หรือ Hypertext 
Transfer Protocol) ทุกหนาจะมีทั้งเนื้อหาเรื่องราวตาง ๆ มีเมนูพรอมที่จะใหเราสั่งงาน มีคําหลายคํา
ที่มีแถบสีซึ่งเราสามารถกดเมาสถามหารายละเอียดตาง ๆ ในเรื่องนั้นตอ ซึ่งอาจเปนการเรียกหาจาก
แหลงเดียวกัน หรือจากแหลงคอมพิวเตอรอื่นไดทั่วโลก  
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web site หมายถึง  (เว็บไซต)  กลุมไฟลใน World Wide Web (เวิลดไวดเว็บ) ที่สัมพันธ
กัน รวมถึงไฟลเริ่มตนที่เรียกโฮมเพจ การเขาเว็บไซตเปนการเขาไปโดยตําแหนงของโฮมเพจ จาก 
โอมเพจจึงจะสามารถไปยังเพจอื่นในเว็บนั้น เชน เว็บไซตของสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาครัฐ มีตําแหนง home page คือ http://www.gist.netDPU
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ภาคผนวก ข
ชื่อเฉพาะของหนวยงานในสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)
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ชื่อเฉพาะของหนวยงานในสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)

รหัสหนวยงาน ชื่อเต็ม

CPM ฝายวางแผนและจัดการองคกร
(Corporate Planning and Management Division)

CPMG สวนบริหารงานทั่วไป
(General Administration Department)

CPMF สวนการเงินและวางแผน
(Finance and Planning Department)

CPMH สวนบริหารวานบุคคล
(Human Resource Department)

EOD ฝายวิศวกรรมและปฏิบัติการ
(Engineering and Operation Division)

EODM สวนบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
(Management Information System Department)

EODN สวนปฏิบัติการเครือขายและระบบ
(Network and System Operation Department)

EODP สวนปฏิบัติการ PKI
(Public Key Infrastructure Department)

GITS สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)
(Government Information Technology Services)

MGT ฝายบริหาร
(Management  Division)

RDD ฝายวิจัยพัฒนาบริการ
(Research and Development Division)

RDDI สวนวิจัยพัฒนาบริการอินเตอรเน็ตแอพพลิเคชั่น
(Internet Application Services Department)

RDDS สวนพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับองคกร
(Enterprise Information System Development Department)
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รหัสหนวยงาน ชื่อเต็ม

RDDX สวนวิจัยพัฒนาการแลกเปลี่ยนขอมูลและบริการภาครัฐ
(Government Data Exchange Services Department)

TBD ฝายพัฒนาเทคโนโลยีและกลยุทธทางธุรกิจ
(Technology and Business Strategy Development Division)

TBDC สวนที่ปรึกษาโครงการ
(Strategic Application and Consulting Service Department)

TBDM สวนพัฒนาธุรกิจและการตลาด
(Business and Marketing Development Department)

TBDR ศูนยบริการลูกคา
(Customer Service Center Department)

TBDS สวนงานขาย
(Sale Deparment)
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ภาคผนวก ค
ประวัติและสภาพการดําเนินงานของ

สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)
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ความเปนมาของ สบทร.

ในอดีตที่ผานมา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในภาครัฐของไทยประสบอุปสรรคปญหา
ในดานตาง ๆ มากมาย โดยเฉพาะในดานการสื่อสารขอมูล และ การจัดวางเครือขาย(network) 
รวมถึงการขาดบุคลากรดานเทคนิคคอยดูแลระบบสื่อสารและเครือขายทั่วประเทศ นอกจากนั้น
รูปแบบของขอมูลและซอฟตแวรที่ใชก็ยังขาดความเปนมาตรฐาน ทําใหไมสามารถใชงานรวมกัน
ไดระหวางหลายกระทรวง

ปญหาดังกลาวเกิดจากการที่ภาครัฐขาดหนวยงานกลางคอยทําหนาที่ใหบริการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ แตละหนวยงานตางก็พัฒนาแยกกันสรางเครือขายขอมูลของตนเอง ซึ่งก็
มักจะเปนเครือขายความเร็วต่ําเนื่องจากขอจํากัดดานงบประมาณ และสวนใหญก็เปนวงจรที่ขนาน
และไมไดเชื่อมโยงกัน ทําใหไมสามารถใชประโยชนรวมกันเปนเครือขายความเร็วสูงได ยิ่งไปกวา
นั้นยังถือเปนการลงทุนที่ซ้ําซอนและสิ้นเปลืองงบประมาณจํานวนมหาศาล

จากปญหาและอุปสรรคดังกลาวขางตน เปนการจุดประกายความคิดที่จะจัดตั้งหนวยงาน
กลางหนึ่งขึ้นมา เพื่อใหบริการดานเครือขายและเทคโนโลยีสารสนเทศแกภาครัฐ อันเปนที่มาของ
"สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ" (สบทร.) หรือมีชื่อภาษาอังกฤษวา "Government 
Information Technology Services" (GITS.)

สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) เปนโครงการที่สืบเนื่องมาจากการ
ศึกษาวิจัยเชิงนโยบายโดยคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ (National Information 
Technology Committee:NITC) ซึ่งไดวาจางสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ศึกษา
ความเปนไปไดของการพัฒนาเครือขายสารสนเทศภาครัฐ (Government Information Network: 
GINet) จากนั้น ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ ในฐานะสํานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ (NECTEC) ไดพิจารณาผลการศึกษาของ 
TDRI ประกอบกับการศึกษาเพิ่มเติม และไดจัดทําเปนแผนการดําเนินงานพัฒนาเครือขาย
สารสนเทศภาครัฐเสนอตอ NITC เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2540 ซึ่ง NITC เห็นชอบกับการจัดทํา
โครงการในรูปแบบการจัดตั้งสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) เพื่อพัฒนา
เครือขาย GINet และดําเนินกิจกรรมอื่นที่สนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในภาครัฐ
 ตอมา NITC ไดนําแผนดังกลาวเสนอตอคณะรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติ
โครงการในการประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2540 โดยใหเริ่มดําเนินโครงการตั้งแต
ปงบประมาณ 2541 ภายใตกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ตามพ.ร.บ. พัฒนา
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วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 โดยในการดําเนินการชวงแรกจะอยูภายใตศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ ทั้งนี้ใหอาศัยงบประมาณของรัฐในชวงการลงทุนเริ่มตน
ไมเกิน 5 ป หลังจากนั้นใหใชรายรับจากการบริการเพื่อดําเนินงานและขยายงานตอไปเปนการถาวร

ในวันที่18 กันยายน 2546 สบทร. ไดแยกตัวออกจากศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ มาสังกัดสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ภายใตศูนย
ลงทุน และใชระเบียบทุนประเดิมจาก สวทช. ในเดือน ตุลาคมป พ.ศ. 2546 จนถึงปจจุบัน เพื่อความ
สะดวก และความคลองตัวในการบริหารจัดการองคกร และการดําเนินงาน

นอกจากนี้ สบทร. ยังสามารถใชวิธีการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีพิเศษแกหนวยงานภาครัฐ โดย
ไมตองแขงขันดานราคากับคูแขงขัน แตอยางไรก็ตาม สบทร. ก็ยังไมสามารถเขารวมประมูลงาน
ตางๆของหนวยงานภาครัฐได

โดยสรุป การมี สบทร. เปนหนวยงานกลางในการจัดทําและใหบริการดานเครือขาย
ตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในภาครัฐอยางมีประสิทธิภาพ นับไดวาเปนการสอดคลองกับ
แนวความคิดและขอเสนอแนะของผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information
Officer: CIO) ของหนวยงานตางๆ ซึ่งเปนผลจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมกลุม
สัมพันธของ CIO จํานวน 8 รุนในป 2542-43 ที่ผานมา โดยมีขอเสนอแนะรวมกันในหลายประเด็น
ที่ตรงกับบทบาทหนาที่ของสบทร. อาทิเชน หนวยงานภาครัฐควรมีระบบเครือขายเชื่อมโยง
หนวยงานในระดับตางๆ เพื่อใหติดตอสื่อสารทั้งภายในและระหวางหนวยงานกัน และควรมีระบบ
ฐานขอมูลที่มีมาตรฐานเดียวกันหรือเชื่อมตอถึงกันเพื่อใหสามารถใชขอมูลรวมกันได
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ภาคผนวก ง
โครงสรางองคกร

สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)
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                                             โครงสรางองคกร : สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)

TBD

ผอ. ฝาย

รอง  ผอ. ฝาย

TBDGTBDCTBDS TBDM TBDR

   ผจก. สวน    ผจก. สวน    ผจก. สวน    ผจก. สวน    ผจก. สวน

EODPEODSEODN EODM

   ผจก. สวน    ผจก. สวน    ผจก. สวน    ผจก. สวน

   ร.ผจก. สวน    ร.ผจก. สวน

ผูชวย  ผอ. ฝาย

ผอ. ฝาย

EOD RDD

ผอ. ฝาย

ผูชวย  ผอ. ฝาย

RDDSRDDI

   ผจก. สวน    ผจก. สวน

   ร.ผจก. สวน

คณะกรรมการบริหาร สบทร.

ผูอํานวยการ

ที่ปรึกษา

CPM

ผอ. ฝาย

CPMHCPMFCPMG

   ผจก. สวน    ผจก. สวน    ผจก. สวน

กลุมงานกลุมงาน กลุมงาน กลุมงาน กลุมงาน กลุมงาน กลุมงาน

กลุมงาน กลุมงาน กลุมงานกลุมงาน

กลุมงาน

กลุมงาน กลุมงาน
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ภาคผนวก จ
ขอมูลสถิติการเขาชมเว็บไซต รายวัน

ของสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)
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ภาคผนวก ฉ
แบบสัมภาษณ

เรื่อง  การใชสื่อเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธองคกร
ของสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)
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แบบสัมภาษณความคิดเห็น
เรื่อง การใชสื่อเว็บไซตเพื่อประชาสัมพันธองคกร

ของสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)

1. ทานเล็งเห็นถึงความจําเปนในการใชสื่อเว็บไซตในการประชาสัมพันธ ขององคกรสํานัก
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) อยางไร

2. ทานมีความคิดเห็นในดานตางๆ ตอไปนี้ อยางไร เกี่ยวกับการใชสื่อเว็บไวตเพื่อการ
ประชาสัมพันธองคกร ของสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)

2.1 การพัฒนางานดานการใชสื่อเว็บไซตเพื่อประชาสัมพันธองคกร
2.2 ความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการแกพนักงานผูในอินเตอรเน็ต
2.3 การเชื่องโยงขอมูลดานการประชาสัมพันธของแตละหนวยงานภายในองคกร 
2.4 การพัฒนาความกาวหนาและสิ่งที่จําเปนตองกระทํา
2.5 การสรางภาพลักษณใหมๆ ใหองคกร
2.6 การนําเสนอในรูปแบบใหมๆ
2.7 การเปนที่รูจักอยางกวางขวาง
2.8 การใหขอมูลไดอยางครบถวน
2.9 ความครอบคลุมในการใหบริการขาวสาร

3. ในฐานะที่ทานเปนบุคลากรผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการผลิตสื่อเว็บไซตของสํานักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)  ทานมีวิธีการใชสื่อเว็บไซตในการประชาสัมพันธ 
ขององคกรสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) อยางไร

4. ทานมีวิธีการ กระบวนการ และขั้นตอน ในการผลิตสื่อเว็บไซตในการประชาสัมพันธ
องคกรของสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) อยางไร
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5. ในการผลิตสื่อเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธองคกร ทานไดนําองคประกอบที่สําคัญ
ตอไปนี้มาพิจารณาในการผลิตสื่อเว็บไซตอยางไร

5.1 ดานผูใชสื่อ
5.2 ดานการเขาถึงกลุมผูใชสื่อ
5.3 ดานเนื้อหา ไดแกการนําเสนอเนื้อขอมูล ขาวสาร และเนื้อหาตางๆ ผานระบบ 
 อินเตอรเน็ตขององคกร ในรูปของ ตัวอักษร (Text) ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว   

  ภาพสามมิติ มัลติมีเดีย
5.4  ดานการออกแบบ  ไดแก  การสรางความเปนเอกลักษณ  การตั้งชื่อเว็บไซต 
 (Domain  Name  หรือ  URL)  การใชสโลแกน (Slogan) โลโก (Logo)   และ

  การตกแตงเว็บไซต        
                 5.5 ดานการทําเว็บไซตใหเปนที่รูจัก
                5.6 ดานการรักษาความนิยมบนเว็บไซต

6. ทานมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการใชสื่อเว็บไซตเพื่อ
การประชาสัมพันธองคกร ของสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)  

7. ทานคิดวาปญหาและอุปสรรคของการใชสื่อเว็บไซตเพื่อประชาสัมพันธองคกรของสํานัก
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) มีอะไรบาง และทานมีวิธีการหรือแนวทาง
ในการแกไขปญหาดังกลาวอยางไร

8. ทานคิดวาการประสาสัมพันธผานสื่อเว็บไซตขององคกรเปนที่รูจักของพนักงานในองคกร 
หรือไม อยางไร
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ภาคผนวก ช
ตัวอยางเว็บไซตของสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ

(www.gits.net.th)
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ประวัติผูเขียน

ชื่อ-นามสกุล นางสาวอชิรญา  โฮฮก
ประวัติการศึกษา สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี จาก คณะศิลปศาสตร โปรแกรมวิชา 
 การจัดการทั่วไป สาขา สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย 

จากสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ป 2543
สถานที่ทํางาน ปฎิบัติงานในตําแหนง  หัวหนาแผนกจัดซื้อและพัสดุ สวนบริหารทั่วไป 
 ฝายวางแผนและจัดการองคกร สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ 
 (สบทร.)    
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