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กติตกิรรมประกาศ 
 

 เอกสารผลงานวิชาการฉบบัน้ีสําเร็จลุล่วงไปอย่างสมบูรณ์ โดยไดรั้บความ
ช่วยเหลือ ให้ขอ้คิดเห็น  และให้ความร่วมมือจาก  นางสาวศรัณญภทัร อกัษรกลาง 
เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป นางสาวรดินธร วิริยานุวฒัน์กลุ นกัประชาสัมพนัธ์ เจา้หนา้ท่ี
ส่วนประชาสัมพันธ์  และผู ้ท่ี เก่ียวข้องของกองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ทําให้ผลงานฉบับ น้ีสําเร็จด้วยดี  ผู ้ศึกษา                
จึงขอขอบพระคุณไว ้ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบพระคุณ ผูอ้าํนวยการส่วนประชาสัมพนัธ์ (นายปิยชาติ  เกสรทอง)   
ซ่ึงเป็นหวัหนา้งานและท่ีปรึกษา โดยไดก้รุณาใหค้าํปรึกษาแนะนาํในทุก ๆ ดา้น และให้
ข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา จนทําให้ผลงานวิชาการน้ีสําเร็จลงด้วยดี        
และช้ีแนะแนวทางการปฏิบติัให้สามารถปฏิบติังานไดส้าํเร็จลุล่วงตามเป้าหมายอยา่งมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้ งเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเสียสละ ซ่ือสัตย ์    
และยดึถือประโยชน์ของทางราชการเป็นสาํคญัตลอดมา 

 ความสําเร็จและคุณประโยชน์ของเอกสารผลงานวิชาการน้ี ขอมอบแด่ผูท่ี้มี
ส่วนร่วมในผลงานวิชาการ และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกคน สุดทา้ยน้ีผูจ้ดัทาํหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า
ผลงานวชิาการน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อองคก์รตลอดจนผูท่ี้ศึกษาคน้ควา้ต่อไป 

 

        แกว้ใจ กนัขาํ 
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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาดาํเนินการ เร่ือง “โครงการการเสริมสร้างการรับรู้ถึงความเป็นมาและ
ความสาํคญัของธงชาติไทย เน่ืองในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย  เป็นโครงการท่ี
ดาํเนินการโดยสืบเน่ืองด้วยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2460 ลงวนัท่ี 28 กันยายน                
พ.ศ. 2460 และทรงพระราชทาน“ธงไตรรงค์” เป็นธงชาติไทย คณะรัฐมนตรีจึงไดมี้มติ
เห็นชอบในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2559 กาํหนดให้วนัท่ี 28 
กนัยายนของ ทุกปีเป็นวนัพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) และเร่ิมใน
วนัท่ี 28 กนัยายน 2560   เป็นวนัแรกโดยไม่ถือเป็นวนัหยดุราชการ รวมทั้งกาํหนดให้มี
การชกัและประดบัธงชาติไทยในวนัดงักล่าว ทั้งน้ี รัฐบาลโดยคณะกรรมการจดักิจกรรม
ฉลองครบรอบ 100 ปี การประกาศใชธ้งไตรรงค ์เป็น ธงชาติไทย ไดเ้ชิญชวนใหทุ้กภาค
ส่วนจดัทาํโครงการและกิจกรรมเน่ืองในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย โดยจดัทาํ
โครงการและกิจกรรมการสร้างการรับรู้เก่ียวกบัความเป็นมาและความสาํคญัของธงชาติ
ไทย รวมถึงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การใช ้การชกั การประดบั การแสดง 
และการเคารพธงชาติไทย ตลอดจนการจัดทาํคู่มือเก่ียวกับเร่ืองของธงชาติเพ่ือการ
ประชาสัมพนัธ์ สร้างการรับรู้ และเผยแพร่ไปสู่ประชาชน เพ่ือเป็นการสร้างความ
ภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรําลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว ท่ีทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย สํานักงานปลดักระทรวง และ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยกองกลาง ส่วนประชาสัมพนัธ์ จึงได้
ดาํเนินการจดัทาํโครงการการเสริมสร้างการรับรู้ถึงความเป็นมาและความสําคญัของธง
ชาติไทย เน่ืองในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย   

การศึกษาในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างความภาคภูมิใจและสร้างการรับรู้
ถึงความเป็นมาและความสําคญัของธงชาติไทย รวมถึงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง ใหแ้ก่บุคลากรของหน่วยงานในสังกดัไดมี้ความรู้ ความเขา้ใจ และตระหนกัถึง 
การใช ้การชกั การประดบั การแสดง และการเคารพธงชาติไทย อยา่งถูกตอ้ง  ตลอดจน



 

 

สามารถนาํไปขยายผลสร้างความรับรู้ ความเขา้ใจ ท่ีถูกตอ้งแก่ประชาชนต่อไป และเพ่ือ
เป็นการน้อมรําลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว ท่ีทรงพระราชทานธง
ไตรรงคเ์ป็นธงชาติไทย และรําลึกถึงการเสียสละของบรรพบุรุษไทย 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูรั้บการประเมินศึกษาดาํเนินงานจากแนวทางการจัดทาํ

แผนงานโครงการ และความรู้ดา้นการบริหารโครงการ รวมทั้งแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

โดยมีขั้นตอนการดาํเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ไดแ้ก่ ก่อนการดาํเนินการ ระหว่าง

ดาํเนินการ และหลงัดาํเนินการ ประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาและ

วเิคราะห์ขอ้มูล ขั้นตอนท่ี 2 การวางแผน ขั้นตอนท่ี 3 การดาํเนินการตามแผน ขั้นตอนท่ี 4 

การประเมินผลการดาํเนินกิจกรรม ขั้นตอนท่ี 5 การรวบรวมเอกสารหลักฐานทาง

การเงิน เพ่ือดาํเนินการหกัลา้งเงินยืมราชการ และขั้นตอนท่ี 6 จดัทาํรายงานสรุปผลการ

ดาํเนินงาน จากขั้นตอนการดาํเนินงานทาํให้ทราบแนวทางการดาํเนินงานให้บรรลุผล

สําเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย และจากการศึกษา พบว่า ในการดาํเนินงานตาม

แผนงานโครงการจะตอ้งมีการวางแผนก่อนการดาํเนินงาน และมีการมอบหมายหน้าท่ี

ความรับผิดชอบใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบในเร่ืองต่าง ๆ อยา่งชดัเจน รวมทั้งตอ้งมีการ

ติดตามผลการดาํเนินงาน ระยะเวลา และสถานท่ีในการจดัโครงการฯ ตอ้งเหมาะสม 

และเอ้ืออาํนวยต่อการจดันิทรรศการ นอกจากน้ี ยงัควรมีการดาํเนินโครงการฯ อย่าง

ต่อเน่ือง และขยายผลการสร้างการรับรู้ใหเ้กิดความยัง่ยนื 
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    8 จดัเตรียมสถานท่ี        54 

    9 ดาํเนินการติดตั้งนิทรรศการ       55 

    10 กิจกรรมบรรยายเพ่ือสร้างการรับรู้ฯ      58 

    11 ฝึกปฏิบติัการพบัธงชาติไทย       59 

    12    นิทรรศการเน่ืองในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย   60 



บทที ่1 

บทนํา 

1. ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

โครงการการเสริมสร้างการรับรู้ถึงความเป็นมาและความสาํคญัของธงชาติไทย
เน่ืองในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย เป็นโครงการท่ีดาํเนินการโดยสืบเน่ืองดว้ย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมให้
ตราพระราชบญัญติัธง พ.ศ. 2460 ลงวนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2460 และทรงพระราชทาน
“ธงไตรรงค์” เป็นธงชาติไทย คณะรัฐมนตรีจึงได้ มีมติเห็นชอบในคราวประชุม
คณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2559 กาํหนดให้วนัท่ี 28 กนัยายนของทุกปีเป็นวนั
พระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) และเร่ิมในวนัท่ี 28 กนัยายน 2560   
เป็นวนัแรกโดยไม่ถือเป็นวนัหยดุราชการ รวมทั้งกาํหนดให้มีการชกัและประดบัธงชาติ
ไทยในวนัดงักล่าว ทั้งน้ี รัฐบาลโดยคณะกรรมการจดักิจกรรมฉลองครบรอบ 100 ปี   
การประกาศใชธ้งไตรรงค ์เป็น ธงชาติไทย ไดเ้ชิญชวนให้ทุกภาคส่วนจดัทาํโครงการ
และกิจกรรมเน่ืองในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย โดยจัดทําโครงการและ
กิจกรรมการสร้างการรับรู้เก่ียวกบัความเป็นมาและความสําคญัของธงชาติไทย รวมถึง
กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การใช ้การชกั การประดบั การแสดง และการ
เคารพธงชาติไทย  ตลอดจนการจัดทํา คู่ มื อ เก่ี ยวกับ เร่ืองของธงชาติ เพ่ื อการ
ประชาสัมพนัธ์ สร้างการรับรู้ และเผยแพร่ไปสู่ประชาชน เพ่ือเป็นการสร้างความ
ภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรําลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจา้อยูห่วั ท่ีทรงพระราชทานธงไตรรงคเ์ป็นธงชาติไทย 

สาํนกังานปลดักระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีภารกิจ
เก่ียวกบัการเป็นศูนยก์ลางการบริหารภารกิจของกระทรวงในการพฒันายทุธศาสตร์ และ
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แปลงนโยบายของกระทรวงฯ เป็นแผนปฏิบติังาน จดัสรรทรัพยากรและบริหารราชการ
ทัว่ไปของกระทรวงฯ เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายและเกิดผลสมัฤทธ์ิตามภารกิจของกระทรวง 

ดังนั้ น  สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  โดย
กองกลาง (สํานักบริหารกลาง) ส่วนประชาสัมพนัธ์  ซ่ึงเป็นหน่วยงานในสังกัด และมี
อาํนาจหน้าท่ีในการดาํเนินการเก่ียวกับการประชาสัมพนัธ์ และเผยแพร่ภารกิจผลการ
ดาํเนินงานของสาํนกังานปลดักระทรวง และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
จึงไดรั้บมอบหมายใหด้าํเนินการจดัทาํโครงการการเสริมสร้างการรับรู้ถึงความเป็นมาและ
ความสําคญัของธงชาติไทย เน่ืองในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย  เพ่ือเป็นการ
สร้างการรับรู้ถึงความเป็นมาและความสําคญัของธงชาติไทย รวมถึงกฎหมายและ
ระเบียบต่าง ๆ ท่ี เก่ียวข้อง ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานในสังกัด ได้ตระหนักถึง
ความสําคัญของธงไตรรงค์ท่ีพระมหากษัตริย์ทรงออกแบบด้วยพระองค์เอง และ
พระราชทานใหเ้ป็นธงประจาํชาติ ซ่ึงถือเป็นสัญลกัษณ์สาํคญัสูงสุดของชาติ และเป็นส่ิง
ท่ีทาํให้คนไทยไดรํ้าลึกถึงการเสียสละของบรรพบุรุษไทย อนัก่อให้เกิดสํานึกทดแทน
คุณประเทศชาติสืบไป ตลอดจนสามารถนาํไปขยายผลสร้างความรับรู้ ความเขา้ใจ ท่ี
ถูกตอ้งแก่ประชาชนต่อไป 

2. วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจและสร้างการรับรู้ถึงความเป็นมาและความสาํคญั
ของธงชาติไทย รวมถึงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใหแ้ก่บุคลากรของ
หน่วยงานในสงักดั 

2. เพ่ือใหบุ้คลากรของหน่วยงานไดมี้ความรู้ ความเขา้ใจ และตระหนกัถึง การใช ้

การชกั การประดบั การแสดง และการเคารพธงชาติไทย อยา่งถูกตอ้ง  

3. เพ่ือนอ้มรําลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว ท่ีทรงพระราชทาน
ธงไตรรงคเ์ป็นธงชาติไทย และรําลึกถึงการเสียสละของบรรพบุรุษไทย 
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3. ระยะเวลาดาํเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (พฤษภาคม - กนัยายน 2560) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(ตุลาคม - ธนัวาคม 2560) 

 

4. พืน้ทีด่าํเนินการ 

 สาํนกังานปลดักระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
กรุงเทพมหานคร 
 

5. สัดส่วนของผลงาน 

 ในขณะท่ีดาํรงตาํแหน่งนกัประชาสัมพนัธ์ปฏิบติัการ สังกดัส่วนประชาสัมพนัธ์ 
สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ได้
ปฏิบติัหน้าท่ีหัวหน้าฝ่ายแผนงาน ซ่ึงปฏิบัติหน้าท่ีในการจดัทาํแผนงาน/โครงการท่ี
เก่ียวข้องกับงานประชาสัมพันธ์  และโครงการตามท่ีได้รับมอบหมาย  โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดรั้บมอบหมายให้ดาํเนินการจดัทาํโครงการการเสริมสร้าง
การรับรู้ถึงความเป็นมาและความสําคญัของธงชาติ เน่ืองในโอกาสครบรอบ  100 ปี     
ธงชาติไทย  ซ่ึงมีสัดส่วนรับผิดชอบในการจดัทาํโครงการปฏิบติัหนา้ท่ี ร้อยละ 90 และ 
ผูร่้วมดาํเนินการ ร้อยละ 10 โดยมีรายละเอียดการปฏิบติั ดงัน้ี 
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ตารางที ่1 
ขัน้ตอนการดาํเนินการของผลงานคิดเป็นสัดส่วนของผลงาน (ร้อยละ) 

 
รายละเอยีดผลงาน /ขั้นตอนการดาํเนินการ 

 

สัดส่วน (ร้อยละ) 
ผู้เสนอ
ผลงาน 

ผู้ร่วม
ดําเนินการ รวม 

ก่อนดาํเนินการ 

1. ศึกษาและวเิคราะห์ข้อมูล 

    1) มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2559  
เร่ือง การฉลองครบรอบ 100 ปี การประกาศใชธ้ง
ไตรรงค ์ เป็นธงชาติไทย 

     2) หนงัสือสาํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี ท่ี 
นร 0109/ว 3683 ลงวนัท่ี 18 เมษายน 2560 เร่ือง 
โครงการและกิจกรรมเน่ืองในโอกาสครบรอบ  
100 ปี ธงชาติไทย   
    3) ศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลแนวทางการจดัทาํ
โครงการและกิจกรรมเน่ืองในโอกาสครบรอบ 100 
ปี ธงชาติไทย 
    4) เขา้ร่วมประชุมเชิงวชิาการองคค์วามรู้ธงชาติ
ไทย “100 ปี ธงชาติไทย ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ”  
ซ่ึงจดัโดยสาํนกันายกรัฐมนตรี 
    5) ศึกษาสถานท่ีท่ีเหมาะสมกบัการจดัโครงการ
และกิจกรรมเน่ืองในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติ
ไทย และศึกษาขอ้มูลวทิยากรท่ีมีความรู้
ความสามารถและมีความเช่ียวชาญดา้นองคค์วามรู้
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัธงชาติไทย 

90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

100 
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รายละเอยีดผลงาน /ขั้นตอนการดาํเนินการ 
สัดส่วน (ร้อยละ) 

ผู้เสนอ
ผลงาน 

ผู้ร่วม
ดําเนินการ 

รวม 

2. วางแผน 
          นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาและวเิคราะห์ 

ขอ้มูลมาประกอบการพิจารณาและวางแผนการ
ติดต่อประสานงาน และดาํเนินการเตรียมการ จดัทาํ
โครงการการเสริมสร้างการรับรู้ถึงความ เป็นมา
และ ความสาํคญัของธงชาติ เน่ืองในโอกาส
ครบรอบ 100 ปี  ธงชาติไทย ดงัน้ี  
    1) ทาํหนงัสือเสนอแนวทางดาํเนินงาน การจดัทาํ
โครงการและกิจกรรมเน่ืองในโอกาสครบรอบ 100 
ปี ธงชาติไทย 
    2) ประชุมหารือกบัผูอ้าํนวยการส่วน
ประชาสมัพนัธ์ 
    3) เขียนแผนงาน/โครงการ 
    4) จดัทาํรายละเอียดประมาณการค่าใชจ่้าย 
    5) จดัทาํรายละเอียดกาํหนด วนั เวลา และสถานท่ี 
ในการจดัโครงการฯ 
    6) ดาํเนินการขออนุมติัเพ่ือจดัทาํโครงการ 
    7) ติดต่อประสานงานกบัวทิยากร  
    8) จดัทาํหนงัสือและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง
หนงัสือเชิญต่าง ๆ  
    9) จดัเตรียมสถานท่ี 
   10) จดัใหมี้อาหารกลางวนัและอาหารวา่งสาํหรับ
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ 
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รายละเอยีดผลงาน /ขั้นตอนการดาํเนินการ 

 

สัดส่วน (ร้อยละ) 

ผู้เสนอ
ผลงาน 

ผู้ร่วม

ดําเนินการ 
รวม 

   11) ประสานและคดัเลือกขอ้มูลสําหรับการจดัทาํ
นิทรรศการ 
   12) ดาํเนินการจดัจา้งผลิตป้ายนิทรรศการ 

   13) จัดทําตารางมอบหมายการปฏิบัติงานให้แก่
เจา้หนา้ท่ี 

   14) ประชุมช้ีแจงการดาํเนินงาน มอบหมายงาน
และประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการจดัโครงการฯ 
ระหว่างดาํเนินการ  
3. ดาํเนินการตามแผน 
         1. ดาํเนินโครงการการเสริมสร้างการรับรู้ถึง
ความเป็นมาและความสาํคญัของธงชาติ เน่ืองใน
โอกาสครบรอบ 100 ปี  ธงชาติไทย ในวนัท่ี 14 
พฤศจิกายน 2560 ณ หอ้งประชุมศกัด์ิสิทธ์ิ ตรีเดช 
ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

         2. กาํกบัดูแล ใหก้ารดาํเนินกิจกรรมเป็นไปตาม
แผนท่ีกาํหนด  

    3. ประสานงานกบัวทิยากร และเจา้หนา้ท่ี เพ่ือ
อาํนวยความสะดวก และแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานโครงการเป็นไปดว้ยความ
เรียบร้อย บรรลุตามวตัถุประสงค ์

 

 
 

 
 
 
 

90 

 

 

 

 
 
 

10 

 

 

 

 
 
 

100 
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หมายเหตุ : สดัส่วนของผูร่้วมดาํเนินการ ร้อยละ 10 ประกอบดว้ย 
              1. นางสาวรดินธร วริิยานุวฒัน์กลุ สดัส่วนของผลงาน ร้อยละ 5 

             2. นางสาวศรัณญภทัร อกัษรกลาง เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป สดัส่วนของ

ผลงาน ร้อยละ 5  

 

 

 

 

 
รายละเอยีดผลงาน /ขั้นตอนการดาํเนินการ 

 

สัดส่วน (ร้อยละ) 

ผู้เสนอ
ผลงาน 

ผู้ร่วม

ดําเนินการ 
รวม 

หลงัดาํเนินการ 

4. การประเมินผลการดาํเนินกจิกรรม 

 วธีิการสงัเกตการณ์ การใหค้วามร่วมมือ 

 วธีิการประเมินโดยแบบสอบถาม 

5. การรวบรวมเอกสารหลกัฐานทางการเงนิ เพือ่
ดาํเนินการล้างเงนิยมืราชการ 

6. จดัทาํรายงานสรุปผลการดาํเนินงาน      
 

 

90 10 100 
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6.  นิยามศัพท์เฉพาะ  

  เสริมสร้าง หมายถึง ทาํให้มีให้เกิดข้ึน, เพ่ิมให้ดี หรือมัน่คงข้ึน, เพ่ิมพูนให้ดี
หรือมัน่คงยิง่ข้ึน, ช่วยใหมี้มากยิง่ข้ึน เช่น เสริมสร้างเอกลกัษณ์ของชาติ  

การรับรู้ หมายถึง การแปลความหมายจากการสัมผสั โดยเร่ิมตั้งแต่ การมีส่ิงเร้า
มากระทบกบัอวยัวะรับสัมผสัทั้งห้า และส่งกระแสประสาท ไปยงัสมอง เพ่ือการแปล
ความกระบวนการของการรับรู้ (Process) เป็นกระบวนการท่ีคาบเก่ียวกนัระหว่างเร่ือง
ความเขา้ใจ การคิด การรู้สึก (Sensing) ความจาํ (Memory) การเรียนรู้ (Learning) การ
ตดัสินใจ (Decision making) 

 Sensing -----> Memory ------> Learning -------> Decision making 

ครบรอบ  100 ปี  ธงชาติไทย หมายถึง วันครบรอบ  100 ปี  การประกาศใช ้         
ธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 6    
ทรงพระราชทานธงไตรรงค์ ให้เป็นธงชาติของประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 28 กันยายน      
พ.ศ. 2460 โดยครบรอบ 100 ปี เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2560  
 
7. ความยุ่งยากซับซ้อนในการดาํเนินงาน 

 การดาํเนินการเพ่ือสร้างความรับรู้และความเข้าใจเก่ียวกับความเป็นมาและ
ความสําคญัของธงชาติไทย กฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ และการปฏิบติัต่อธงชาติไทย  
เป็นเร่ืองท่ีสาํคญัอยา่งมาก ในการสร้างการรับรู้ตอ้งใชข้อ้มูลเอกสาร หลกัฐาน ท่ีชดัเจน 
ถูกตอ้ง และใช้วิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีมีความรู้ความใจ ความเช่ียวชาญ
เฉพาะดา้น หากสร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีไม่ถูกตอ้ง จะส่งผลต่อผูท่ี้นาํขอ้มูลท่ี ไดรั้บไป
ปฏิบติั และนาํไปถ่ายทอดใหแ้ก่บุคคลอ่ืน ทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน 
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8. ประโยชน์ของผลงาน 

 โครงการการเสริมสร้างการรับรู้ถึงความเป็นมาและความสําคญัของธงชาติ  
เน่ืองในโอกาสครบรอบ  100 ปี ธงชาติไทย เป็นโครงการท่ีสร้างความรับรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกับความเป็นมาและความสําคัญของธงชาติไทย เพลงชาติไทย กฎหมายและ
ระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมถึงวิธีการปฏิบติั การใช ้การชกั การประดบั การแสดง 
และการเคารพธงชาติไทย  ทาํให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ สามารถปฏิบติัได้อย่างถูกตอ้ง  
และนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจาํวนั และใชใ้นการปฏิบติังานไดจ้ริง 
รวมทั้งสามารถนําความรู้ท่ีไดรั้บไปถ่ายทอดเพ่ือสร้างความรับรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง
ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานได ้ อีกทั้ง ก่อเกิดประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติ เน่ืองจากทาํให้เกิดความภาคภูมิใจต่อชาติ ความภาคภูมิใจในการเป็น
เอกลกัษณ์ของชาติ เกิดความรักชาติและสาํนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษตัริย ์
ท่ีทรงพระราชทานธงไตรรงคเ์ป็นธงชาติไทย 

 

 



บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฏี และวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 การศึกษา และการดาํเนินการ เร่ือง “โครงการการเสริมสร้างการรับรู้ถึงความ
เป็นมาและความสาํคญัของธงชาติไทยเน่ืองในโอกาสครอบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ได้
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดท่ีใช้ในการดาํเนินการ จาก
เอกสารต่าง ๆ เพ่ือประกอบการการดาํเนินงาน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

1. โครงสร้างและอํานาจหน้าที่ของสํานักงานปลัดกระทรวง และกองกลาง สํานักงาน
ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

 1.1 อาํนาจหน้าทีข่องสํานักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 
      สํานักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เป็นหน่วยงาน    

ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  มีภารกิจเก่ียวกับการเป็นศูนย ์   
กลางการบริหารราชการของกระทรวงในการพฒันายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของ
กระทรวงเป็นแผนการปฏิบติังาน จดัสรรทรัพยากรและบริหารราชการทัว่ไปของกระทรวง
เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายและเกิดผลสมัฤทธ์ิตามภารกิจกระทรวง โดยมีอาํนาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 

1) เสนอความเห็น และคาํแนะนาํในการกาํหนดนโยบาย เป้าหมาย และ
ผลสมัฤทธ์ิของงานในกระทรวง  
       2) พฒันายทุธศาสตร์การบริหารของกระทรวง รวมทั้งแปลงนโยบายเป็น
แนวทางและแผนการปฏิบติังาน 
              3) จดัสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง เพ่ือใหเ้กิดการประหยดั คุม้ค่า
และสมประโยชน์  

    4) ประสานการปฏิบติังาน รวมทั้งกาํกบั เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบติัราชการและการดาํเนินการเร่ืองราวร้องทุกขข์องหน่วยงานในสงักดักระทรวง 
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                5) กาํหนดนโยบาย ท่าที และแนวทางความร่วมมือกบัต่างประเทศ และ
องคก์ารระหวา่งประเทศดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
                6) พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร และระบบขอ้มูล
สารสนเทศเพ่ือใชใ้นการบริหารงาน และการบริการของหน่วยงานในสงักดักระทรวง  
                7) กาํหนดยทุธศาสตร์เชิงพ้ืนท่ี ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวงัและทดสอบ
ตวัอยา่งส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งถ่ายทอดองคค์วามรู้ เทคโนโลยกีารจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
ใหบ้ริการขอ้มูลสารสนเทศ และใหค้าํปรึกษา แนะนาํการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
                   8) ดาํเนินการ รวมทั้งประสานงาน และสนบัสนุนการดาํเนินการในการ
จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัพ้ืนท่ี  
        9) ดาํเนินการเก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาบุกรุกท่ีดินของรัฐ 
      10) ปฏิบติังานดา้นการบินและการส่ือสาร เพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังานดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
      11) ใหค้าํปรึกษาขอ้เสนอแนะ และวนิิจฉยัปัญหาขอ้กฎหมาย พฒันาปรับปรุง
กฎหมายดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม งานดา้นนิติกรรมและสญัญา  
      12) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกาํหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีและอาํนาจ
สาํนกังานปลดักระทรวงหรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

1.2 โครงสร้างสํานักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

                 
 

1. แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการประชาสัมพนัธ์และการส่ือสารมวลช

ภาพที ่1 โครงสร้างสาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ท่ีมา : จาก โครงสร้างสาํนักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
http://www.mnre.go.th/th/about/content/20, (สืบคน้เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2561),
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม.  
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ภาพที ่2 การกาํหนดส่วนราชการภายในและแบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

ท่ีมา : จาก เอกสารแนบท้ายคาํส่ังสาํนักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมท่ี 385/2561 http://cado mnre.go.th, (สืบคน้เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2561), 
กองกลาง สาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม.  
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1.3 อาํนาจหน้าทีข่องกองกลาง สํานักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ
ส่ิงแวดล้อม 

หน้าทีแ่ละอาํนาจตามกฎกระทรวง 
    1. ดาํเนินการเก่ียวกบังานบริหารทัว่ไป งานสารบรรณ งานช่วยอาํนวยการ และ
งานเลขานุการของสาํนกังานปลดักระทรวงและกระทรวง 
    2. ดาํเนินการเก่ียวกบัการประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ผลงานของสาํนกังาน
ปลดักระทรวงและกระทรวง 
    3. ดาํเนินการเก่ียวกบัการจดัระบบงาน และบริหารงานบุคคลของสาํนกังานปลดักระทรวง 
    4. ดาํเนินการเก่ียวกบัการเงิน การบญัชี การงบประมาณ การพสัดุ อาคารสถานท่ี 
และยานพาหนะของสาํนกังานปลดักระทรวง 
    5. กลัน่กรองและเสนอความเห็นทางวิชาการเพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังานของ
ผูบ้ริหารกระทรวง 
    6. ดาํเนินการอ่ืนใดท่ีมิไดก้าํหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีและอาํนาจของส่วนราชการใดใน
สาํนกังานปลดักระทรวง 
    7. ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 

มีการแบ่งงานภายใน ๘ ส่วน 
1. ส่วนอาํนวยการ 
2. ส่วนอตัรากาํลงัและระบบงาน 
3. ส่วนการคลงั 
4. ส่วนการพสัดุ 
5. ส่วนทรัพยากรบุคคล 
6. ส่วนวชิาการและช่วยอาํนวยการนกับริหาร 
7. ส่วนวนิยั 
8. ส่วนประชาสมัพนัธ์ 
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2. แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการประชาสัมพนัธ์และการส่ือสารมวลชน 

2.1 นิยามและความหมายของการประชาสัมพนัธ์ 

การประชาสัมพนัธ์ เป็นคาํท่ีนักวิชาการหรือผูเ้ช่ียวชาญทางด้านวิชาน้ี ได้ให ้      
คาํนิยามหรือคาํจาํกดัความไวม้ากมาย  ทั้งนิยามทางดา้นทฤษฎีหรือหลกัการ และนิยาม
ทางดา้นการกระทาํหรือปฏิบติัการ หรือหมายความว่าการประชาสัมพนัธ์มีนิยาม หรือ     
คาํจาํกดัความท่ีค่อนขา้งกวา้งขวางมาก และครอบคลุมไปถึงหลายส่ิงหลายอยา่ง รวมทั้ง    
มีมากมายหลายนิยามดว้ยกนั โดยนกัวิชาการและผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นวิชาการประชาสัมพนัธ์ 
ไดใ้หค้วามหมาย นิยาม และคาํจาํกดัความต่าง ๆ ของการประชาสมัพนัธ์ ดงัน้ี 

 1) สมาคมการประชาสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ (IPRA) ไดใ้หค้วามหมายของการ
ประชาสัมพนัธ์ว่าการประชาสัมพนัธ์ คือภาระหน้าท่ีของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจดัการ 
(management function) ซ่ึงตอ้งอาศยัการวางแผนงานท่ีดี และมีการกระทาํอยา่งต่อเน่ือง
สมํ่าเสมอ เพ่ือสร้างสรรค์และธํารงรักษาไวซ่ึ้งความเข้าใจดี มีความเห็นอกเห็นใจ 
(sympathy) และไดรั้บการสนบัสนุนร่วมมือจากกลุ่มประชาชนท่ีองคก์ารสถาบนั เพ่ือให ้
สอดคลอ้งกบัประชามติหรือความตอ้งการของประชาชน พร้อมทั้งใชว้ธีิการเผยแพร่
กระจายข่าวสารสู่ประชาชน เพ่ือใหเ้กิดความร่วมมือและบรรลุถึงผลประโยชน์ร่วมกนั
ของทั้งสองฝ่าย คือ องคก์ารและกลุ่มประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง   

2) Edward L. Bernays แสดงความคิดเห็นว่าการประชาสัมพนัธ์ มีความหมาย  3 
ประการดว้ยกนั คือ 

- เผยแพร่ช้ีแจงใหป้ระชาชนทราบ 
- ชกัชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วมดว้ย และเห็นดว้ยกบัวตัถุประสงค์และ

วธีิการดาํเนินงานของสถาบนั 
- ประสานความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ขา้กบัจุดมุ่งหมาย

และวธีิการดาํเนินงานของสถาบนั 
 3) Dr. Edward J. Robinson ใหท้ศันะวา่การประชาสมัพนัธ์ ถา้หากจะพิจารณา
ในแง่ของพฤติกรรมศาสตร์แลว้ (Behavioral Science) มีหนา้ท่ีดงัน้ีคือ 
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- สาํรวจและประเมินถึงทศันคติของกลุ่มประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง 
- ช่วยใหฝ่้ายบริหารสามารถกาํหนดวตัถุประสงคใ์นดา้นการเพ่ิมพนูความ

เขา้ใจแก่ประชาชนและเป็นท่ียอมรับของประชาชน กล่าวคือยอมรับทั้งนโยบาย 
แผนงาน และบุคลากรขององคก์าร 

- วตัถุประสงคท่ี์องคก์ารกาํหนดข้ึนน้ี จะตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
ความตอ้งการและผลประโยชน์ของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ  

- ปรับปรุงและประเมินผลโครงการประชาสมัพนัธ์ ท่ีองคก์ารกาํลงัดาํเนิน
อยูเ่พ่ือใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจและเป็นท่ียอมรับแก่ประชาชน 

จากนิยามและความหมายของการประชาสัมพนัธ์ ของสมาคม นักวิชาการและ
ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นวิชาการประชาสัมพนัธ์ ดงักล่าว จะเห็นไดว้่า ในการจดัทาํโครงการ
หรือการดาํเนินงานการประชาสัมพนัธ์ เป็นภาระหน้าท่ีของฝ่ายบริหาร โดยตอ้งมีการ
วางแผนงานท่ีดี และมีการกระทาํอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ การ
ยอมรับ  และความร่วมมือระหว่างสถาบันกับกลุ่มประชาชนท่ีเก่ียวข้อง และเพ่ือ
ตอบสนองผลประโยชน์ของประชาชน และบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายของ  
องคก์รต่อไป 

2.2 ทฤษฎว่ีาด้วยองค์ประกอบของการส่ือสาร  
การส่ือสารมีองคป์ระกอบ  ดงัน้ี 
1) สัญลกัษณ์  (Symbol)  คือ ส่ิงต่าง ๆ ท่ีมองเห็นแลว้เขา้ใจตรงกนั  เช่น  ตวัเลข  

ตวัหนงัสือ สี เคร่ืองหมาย เช่น ไฟเขียว ไฟแดง ลูกศรเล้ียวซ้ายเล้ียวขวา คาํพูด ขอ้เขียน  
ตลอดจนเคร่ืองหมายหรือสัญญาณท่ีแทนความหมาย  (Meaning) เพ่ือใชใ้นการส่ือสาร
เพ่ือให้การส่ือสารในคร้ังนั้ น  ๆ  เข้าใจง่ายชัดเจนและรวดเร็วข้ึนอีกทั้ งใช้เพ่ือส่ือ
ความหมายอย่างใดอย่าง ในเชิงการประชาสัมพันธ์  นักประชาสัมพันธ์ท่ีดีมักให้
ความสาํคญัต่อสัญลกัษณ์  (Symbol)  อนัเป็นส่ิงท่ีมนุษยใ์ชแ้ทนความหมาย  (Meaning)  
ความคิด  (Thought) ข่าวสาร  (Message) ข้อมูลข่าวสาร   (Information) สุนทรพจน์  
(Speech) ความคิดสร้างสรรค์ (Idea) ดังนั้ นการเลือกสัญลักษณ์ได้เหมาะสมท่ีสุด  
ถูกต้องท่ีสุด  ครบถ้วนท่ีสุดก็เท่ากับเป็นการเลือกภาษา  คาํพูด  ข้อเขียน  ข้อความ  
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ตวัอกัษรเพ่ือการส่ือสารนั้น ๆ ไดเ้หมาะสมและครบขอ้ความซ่ึงทาํใหก้ารส่ือสารเพื่อการ
ประชาสัมพนัธ์ในคร้ังนั้ น ๆ ประสบความสําเร็จเกิดความเขา้ใจบรรลุวตัถุประสงค ์
ตามท่ีวางไว ้  

2)  การส่ือสารตอ้งมีความเขา้ใจในสญัลกัษณ์หรือภาษาใหต้รงกนั  (Understanding) 
    การส่ือสารคือกระบวนการท่ีเกิดข้ึนเพ่ือก่อให้เกิดความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั

ระหวา่งผูส่้งสาร (ผูท้าํการประชาสัมพนัธ์) และผูรั้บสาร (กลุ่มเป้าหมาย) หรืออยา่งนอ้ย
ท่ีสุดกเ็พ่ือผูรั้บสารไดเ้ขา้ใจเน้ือหาสาระท่ีผูส่้งสารตอ้งการจะส่ือหากการส่ือสารหรือการ
ทาํประชาสัมพนัธ์คร้ังนั้น ๆ ขาดองคป์ระกอบของความเขา้ใจท่ีตรงกนั  กระบวนการ
ประชาสัมพันธ์หรือกระบวนการส่ือสารนั้ น ๆ ถือว่าล้มเหลวต้องถูกปรับปรุงและ
เปล่ียนแปลงใหม่  ดงันั้นผูส่้งสารและผูรั้บสารจะตอ้งมีความเขา้ใจในสัญลกัษณ์หรือ
ภาษาท่ีตอ้งการจะส่ือสารใหต้รงกนั 

3)  การส่ือสารจะตอ้งมีการปฏิสังสรรค ์ (Interaction)  การส่ือสารเป็นการเช่ือม
คนใหอ้ยา่งร่วมกนัหรือทาํใหค้นอยูร่่วมกนัไดเ้พราะมีการพดูจาและโตต้อบกนัตลอดจน
มีกิจกรรมระหวา่งกนั แต่ถา้คนเราอยูด่ว้ยกนัแลว้ไม่พูดคุยไม่ส่ือสารกนั  ความอึดอดัใจ 
ก็เกิดข้ึนสุดท้ายก็อยู่ร่วมกันไม่ได้ การประชาสัมพนัธ์คือการส่ือสารประเภทหน่ึงท่ี
เช่ือมโยงผูค้นเขา้ดว้ยกนัและมีจุดมุ่งหมายสูงสุดให้คิดเหมือนกนั เขา้ใจตรงกนั ปฏิบติั
อย่างเดียวกนั  เช่ือในส่ิงเดียวกนัซ่ึงจุดมุ่งหมายสูงสุดดงักล่าวจะเกิดข้ึนไดต้อ้งมาจาก
ความเขา้ใจอนัดีท่ีมีต่อกนัทั้งสองฝ่าย   

4) การลดความไม่แน่ใจ (Uncertainty) การส่ือสารนั้นจะช่วยลดความไม่แน่ใจ
ให้กบัผูส่้งข่าวสารโดยจะสร้างความเช่ือมัน่ในตวัเอง และลดความเส่ียงในการตดัสินใจ
ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงได ้ เพราะในขณะท่ีเราส่ือสารกนัจะทาํใหรู้้ขอ้มูลหรือข่าวสารต่าง ๆ  
ท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเราตอ้งตดัสินใจมากข้ึน  ความมัน่ใจก็จะเกิดข้ึน  ในการส่ือสารเพื่อการ
ประชาสมัพนัธ์นั้นจะตอ้งคาํนึงถึงองคป์ระกอบของการลดความไม่แน่ใจ (Reduction  of  
uncertainty)  

5) กระบวนการ (Process) กระบวนการส่ือสารจะมีจุดเร่ิมต้นท่ีผูส่้งข่าวสาร  
(Sender) มีการออกแบบข่าวสาร (Message) แล้วส่งข่าวสารผ่านช่องทาง (Channel)  
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หรือส่ือ (Media)โดยมีวตัถุประสงค์ให้เกิดผล (Effect) คือผูรั้บข่าวสาร (Receiver) เกิด
ความรู้ความเขา้ใจ  เกิดความรู้สึกท่ีดี  หรือเกิดพฤติกรรมท่ีผูส่้งสารตอ้งการจะใหเ้กิดข้ึน  

6) การแลกเปล่ียนระหว่างกนั  (Interchange)  การส่ือสารนั้นคือการให้และการ
รับ  (Give  and  take)  หมายความวา่คน ๆ  หน่ึงจะตอ้งเป็นผูใ้หแ้ละผูรั้บ  จะไม่มีฝ่ายใด
เป็นผูรั้บฝ่ายเดียวหรือผูใ้ห้ฝ่ายเดียว  การส่ือสารท่ีดีจึงตอ้งมีการแลกเปล่ียนซ่ึงกนัและ
กนัและในการส่ือสารก็มิไดห้มายความว่าจะตอ้งเป็นการพูดเพียงอย่างเดียวแมก้ระทัง่
การแสดงสีหนา้ท่าทางต่าง ๆ  กถื็อวา่เป็นการส่ือสารดว้ย 

7) ช่องทางของการส่ือสาร (Channel) เป็นเคร่ืองมือหรือส่ือท่ีใชส่้งข่าวสารไปยงั
ผูรั้บข่าวสาร ซ่ึงประกอบดว้ย 6 ช่องทางคือ (1) การส่ือสารระหว่างบุคคล เช่น การให้
สัมภาษณ์ การประชุม (2) การส่ือสารโดยใชส่ื้อมวลชน เช่น วิทย ุโทรทศัน์  หนงัสือพิมพ ์ 
(3)  การส่ือสารแบบสองขั้นตอนคือใชท้ั้งคนและส่ือร่วมกนั (4) การจดักิจกรรมพิเศษ 
เช่น กระทรวงมหาดไทยจดังานขายสินคา้ราคาถูก (5) ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น  เคร่ืองโทรสาร 
อินเตอร์เน็ตโทรศพัท์ (6) เอกสารต่าง ๆ  เช่น จดหมายข่าว  วารสาร  แผ่นพบั  ใบปลิว 
นักประชาสัมพนัธ์จะตอ้งตระหนักถึงความเหมาะสมของช่องทางการส่ือสารท่ีจะนํา
สาระขอ้ความข่าวสารของงานประชาสมัพนัธ์ไปสู่ผูรั้บสาร  ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของการ
ประชาสมัพนัธ์นั้น ๆ  

8) การเช่ือมโยง (Linking) การส่ือสาร คือ กระบวนการท่ีเช่ือมโยงผู ้คนเข้า
ดว้ยกนัโดยขจดัส่ิงท่ีขาดหายของแต่ละคนออกไป เช่น เราสามารถรู้ความเป็นไปของอีก
ซีกโลกหน่ึงไดด้ว้ยการฟังข่าว  อ่านหนงัสือพิมพ ์ดูข่าวทางโทรทศัน์  จากผูร้ายงานข่าว
โดยท่ีเราไม่จาํเป็นตอ้งไปอยู่ร่วมในเหตุการณ์นั้ น ๆ  กระบวนการประชาสัมพนัธ์ก็
เช่นกนั  การกระจายข่าวสาร  การช้ีแจงขอ้เทจ็จริง  การเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมหน่ึง  
การแถลงข่าวสินคา้ใหม่ ฯลฯ  ก็คือ  กระบวนการท่ีลว้นแลว้แต่ตอ้งการเช่ือมโยงองคก์ร
กบัสาธารณชนเขา้ดว้ยกนั รับรู้ข่าวสาร ขอ้มูล ขอ้เท็จจริงจากองค์กร และองค์กรรับรู้
ทศันคติ ความคิดเห็นตลอดจนความตอ้งการสาธารณชน 

9)  ความเหมือน (Commonality) การส่ือสาร คือ กระบวนการลดความแตกต่าง
ทางดา้นความคิดการรับรู้ ทศันคติ มุมมอง การแสดงออก ความเช่ือ ฯลฯ ระหว่างผูส่้ง
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สารและผูรั้บสาร ซ่ึงสาระท่ีถูกใส่รหัส (Encode) จากผูส่้งสารผ่านช่องทางการส่ือสาร
และถูกถอดรหัส (Decode) โดยผูรั้บสารนั้ นถือเป็นการลดช่องว่างทางด้านความคิด    
การรับรู้ ทศันคติ มุมมอง การแสดงออกความเช่ือฯลฯ ของทั้งสองฝ่ายโดยมีวตัถุประสงค ์
คือมุ่งให้มีความคลา้ยคลึงกนั คิด รับรู้เหมือนกนั มีทศันคติ มีมุมมอง ตลอดจนมีการ
แสดงออกท่ีเหมือนกนั  

10)   การลอกเลียนความทรงจาํ (Memory)  การส่ือสารคือกระบวนการสร้างหรือ
เรียกร้องความสนใจของผูส่้งสารท่ีมีต่อผูรั้บสารซ่ึงผูส่้งสารมีเป้าประสงคท่ี์จะให้ผูรั้บ
สารลอกเลียนความทรงจาํ ดว้ยการจาํสาระท่ีผูส่้งสารส่งมายงัผูรั้บสารได ้ คิดเหมือน
สาระนั้น ๆ  ยอมรับและกระทาํตามสาระท่ีอยูใ่นความทรงจาํของผูรั้บสารซ่ึงไดรั้บการ
ถ่ายทอดมาจากผูส่้งสาร   

11) เลือกวิธีการตอบโต  ้(Discriminative ) ในการส่ือสารเราสามารถท่ีจะเลือก
วธีิการตอบโตไ้ด ้เช่น เม่ือเราเห็นคนรู้จกักาํลงัเดินมาเราสามารถเลือกวา่เราจะเผชิญหนา้
กบัเขาหรือเลือกท่ีจะหลบหนา้เขา นอกจากน้ีวิธีการตอบโตข้องแต่ละคนก็จะแตกต่างกนั  
กระบวนการประชาสัมพนัธ์มีทางเลือกของปฏิกิริยาการตอบโต ้ (Response)  เช่นกนั  
เราเลือกท่ีจะตอบโตต้อบสนองกบัส่ิงเร้าต่าง ๆ ตามวิธีการท่ีเราคิดเหมาะสม เช่น เราเลือก 
ท่ีจะแถลงข่าวทนัทีท่ีมีเหตุการณ์วกิฤต (Crisis management)  

12) ส่ิงเร้า (Stimuli) ในการส่ือสารนั้ นจะต้องใช้ส่ิงจูงใจ (ส่ิงเร้า) เพ่ือให้ผูรั้บ
ข่าวสารเกิดความตั้งใจและสนใจท่ีจะรับข่าวสารซ่ึงจะมีผลทาํใหก้ารส่ือสารสมัฤทธ์ิผล     
 13)  ความตั้งใจ  (Intention)  ในการส่ือสารผูส่้งสารมีความตั้งใจหรือมี
วตัถุประสงคใ์นการส่งสาร  3  ระดบั  คือ 

       (1) ตอ้งการใหผู้รั้บสารเกิดความรู้ความเขา้ใจ (Cognitive)  
       (2) ตอ้งการใหเ้กิดความรู้สึก  (Affective)           
       (3) ตอ้งการใหเ้กิดพฤติกรรม (Behavioral)  

14)  กาลเทศะ  (Time and situation) ในการส่ือสารนั้ นต้องมีกาลเทศะเร่ือง
เดียวกนัถา้พดูในสถานท่ีหรือเวลาท่ีต่างกนักจ็ะไดรั้บผลต่างกนั  ฉะนั้นในการส่ือสารเรา
จึงตอ้งดูกาลเทศะดว้ย   



20 

15) อาํนาจ (Power) กลไกของการส่ือสารเป็นกลไกท่ีแฝงไวด้้วยอาํนาจ  เช่น  
คาํสัง่ คาํเรียกร้อง ขณะท่ีเราปฏิสงัสรรคก์นันั้นเราพยายามท่ีจะมีอาํนาจเหนืออีกฝ่ายหน่ึง  
คือ พูดเพ่ือให้เห็นด้วยกับเรายอมรับเรามองว่าเราเป็นคนดีต้องการแสดงภูมิปัญญา
ตอ้งการล่วงรู้ความรู้สึกและทศันคติของอีกฝ่ายหน่ึงต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง แสวงหาความรู้  
ขอ้มูลจากอีกฝ่าย ชกัจูง โนม้น้าว ฯลฯ วตัถุประสงคต่์าง ๆ เหล่าน้ี ลว้นแลว้แต่สะทอ้น
ให้เห็นถึงความพยายามของผูท่ี้ทาํการส่ือสารท่ีตอ้งการความมีอาํนาจต่ออีกฝ่าย หรือ
อาํนาจท่ีมีต่อกนัและกนั ถา้หันมามองกลไกของงานประชาสัมพนัธ์  เราตอ้งการสร้าง  
(Build)  ภาพพจน์ท่ีดี เสริม  (Re – inforce)  ตอกย ํ้าข่าวสารสาระท่ียงัไม่ชดัเจนใหช้ดัเจน
มากข้ึน (Re – inforce  the  message) เปล่ียนระบบความคิดของผูรั้บสารหรือกลุ่มเป้าหมาย 
เสียใหม่  (Correct  pattern  of  thought) ชักจูงให้ เช่ือและ (Persuade) เกิดพฤติกรรม  
(Action) หรือการกระทาํตามท่ีผูท้าํการประชาสมัพนัธ์ตอ้งการในท่ีสุด   

2.3 ทฤษฎโีครงสร้างในสมองหรือข้อมูลสะสมในสมองและพฤตกิรรมของมนุษย์ 

ทฤษฎีโครงสร้างในสมองหรือขอ้มูลสะสมในสมองและพฤติกรรมของมนุษย ์ 
เป็นทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแสดงออกภายนอกของมนุษย ์ซ่ึงผูรั้บข่าวสารจะตอ้งเกิด
ความเขา้ใจในข่าวสารก่อนแลว้จึงมีพฤติกรรมตามมา 

ทฤษฎีโครงสร้างในสมองหรือขอ้มูลสะสมในสมองจะเก่ียวขอ้งกับการเกิด
ความรู้ ความเขา้ใจ  เปล่ียนจากการท่ีไม่รู้เป็นรู้  เปล่ียนจากรู้น้อยเป็นรู้มาก  ดงันั้นใน
การส่ือสารจึงตอ้งให้ข่าวสารท่ีเรียกร้องให้เกิดความสนใจ เขา้ใจ และรู้เร่ืองโดยใชภ้าษา
และคาํพดูท่ีชดัเจน 
 ทฤษฎีพฤติกรรมจะเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมโดยเปล่ียนจากไม่ทาํ
เป็นการทาํ เปล่ียนจากทาํไม่เป็นใหเ้กิดการทาํเป็น 
 1) ส่ิงเร้า (Stimulus) หมายถึง ส่ิงท่ีมากระตุน้ให้คนมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
หรือก่อให้เกิดการตอบสนองแต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าทฤษฎีน้ีจะพูดถึงส่ิงเร้ากับการ
ตอบสนองแต่ก็มีความแตกต่างจากทฤษฎีทางจิตวิทยาท่ีเรียกวา่ ส่ิงเร้า – การตอบสนอง  
ซ่ึงเป็นทฤษฎีท่ีวา่ดว้ยการทดลองดว้ยส่ิงเร้า ก่อใหเ้กิดหรือไปสู่ปฏิกิริยาตอบสนอง   
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ทฤษฎี Cognitive  ก็มีความเชื่อว่าส่ิงเร้านําไปสู่ปฏิกิริยาตอบสนองเช่นกัน    
แต่แตกต่างกนัตรงที่ทฤษฎีน้ีไม่เชื่อว่าส่ิงเร้าจะนําไปสู่ปฏิกิริยาตอบสนองทนัที      
แต่จะมีกระบวนการทางสมองเกิดข้ึนตรงกลาง  ซ่ึงการท่ีมีกระบวนการทางสมองเกิดข้ึน
ตรงกลางน้ีเอง เป็นตัวท่ีอธิบายให้เราเข้าใจว่าทําไมส่ิงเร้าเดียวกันจึงก่อให้เกิดการ
ตอบสนองหลายแบบ (R1, R2, R3, และ R4)  นัน่หมายความวา่หากคนเรามีกระบวนการ
ทางสมองท่ีไม่ตรงกัน แม้จะพบส่ิงเร้าส่ิงเดียวกัน  ปฏิกิริยาตอบสนองนั้ นก็จะไม่
เหมือนกัน ซ่ึงปัจจยัท่ีมีผลให้กระบวนการทางสมองของละคนต่างคือ  ค่าความเช่ือ  
ทศันคติ ความรู้และความคิดเห็น   
 
 
 
 
 
    
 
 
 

ภาพที ่3 แบบแสดงการตอบสนองต่อส่ิงเร้า 

ท่ีมา : จาก แนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการประชาสัมพันธ์และการส่ือสารมวลชน  
(หนา้ 29), โดยสาํนกันโยบายและแผนการประชาสมัพนัธ์ ส่วนประเมินผล, 2555,   
กรมประชาสมัพนัธ์.  
 

2) ทฤษฎีน้ีเช่ือว่าส่ิงเร้านาํไปสู่กระบวนการตอบสนอง หมายถึง ปฏิกิริยาของ 
แต่ละบุคคลท่ีมีต่อส่ิงเร้า หรือส่ิงบอกเหตุเฉพาะอย่าง แต่ก่อนท่ีส่ิงเร้าจะนําไปสู่การ
ตอบสนองนั้นจะมีกระบวนการทางความคิดในสมองของมนุษยซ่ึ์งเปรียบเสมือนกล่องดาํ 
ตวัอย่าง การท่ีเราเห็นเงินของใครวางไวเ้ป็นส่ิงเร้าใจแต่การท่ีเราจะส่งคืนเจา้ของหรือ
เก็บไวเ้องนั้นข้ึนอยูก่บัระบบความคิดทางสมองของเรา  เพราะฉะนั้นทฤษฎีน้ีเป็นทฤษฎี
การส่ือสารท่ีใส่ใจศึกษาเรียนรู้ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในสมองโดยมีความเช่ือว่าพฤติกรรมการ

การตอบสนอง 1 

 

การตอบสนอง 2 

(Response) 

การตอบสนอง 3 

(Response) 

การต อบสนอง 4 

(Response) 

สิง่เร้า 

( l )

R1 R2 R3 R4
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แสดงข้างนอกนั้ นจะสะท้อนให้เห็นถึงส่ิงท่ีอยู่ในสมองจากการท่ีพยายามจะเข้าใจ
กระบวนการความคิดน่ีเองทฤษฎีน้ีจึงเช่ือว่าจากส่ิงเร้า (Stimulus)ไปสู่การตอบสนอง 
(Response) จะมีกล่องดาํ (Black  box)  เป็นทางผ่านไม่ว่าจะเป็นจากสายตาท่ีเห็น จากหู
ท่ีไดย้นิหรือจากมือท่ีไดส้มัผสั ทุกอยา่งจะเขา้ท่ีสมอง 

 3)  ทฤษฎีน้ีมองการทาํงานของคนเหมือนการมองคอมพิวเตอร์ คือ ส่ิงท่ีไดย้นิได้
เห็นไดส้ัมผสัหรือล้ิมรสนั้นเปรียบเสมือนการไดรั้บขอ้มูล (Input) แต่ในตวัเคร่ืองจะมี
โปรแกรมท่ีจะนาํขอ้มูลไปจดัการ (Throughput) อยูใ่นตวัซ่ึงในทฤษฎีน้ีก็คือสมองของ
มนุษยน์ัน่เองแลว้ในท่ีสุดกจ็ะเกิดพฤติกรรม (Output) ท่ีมนุษยแ์สดงออกมา 
 
  
 
 
 

ภาพที ่4 แสดงระบบการทาํงานของคนเหมือนการมองคอมพิวเตอร์   

ท่ีมา : จาก แนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการประชาสัมพันธ์และการส่ือสารมวลชน 
(หน้า 30), โดยสํานักนโยบายและแผนการประชาสัมพนัธ์ ส่วนประเมินผล, 2555,    
กรมประชาสมัพนัธ์.  

 4) ทฤษฎีน้ีเช่ือว่าความคิดเป็นผูก้ ําหนดภาษาและการแสดงออกของมนุษย ์ 
ดังนั้ นทฤษฎีน้ีจึงอธิบายคาํกล่าวท่ีว่า สําเนียงส่อภาษากิริยาส่อสกุลได้เป็นอย่างดี  
นอกจากน้ียงัเป็นทฤษฎีท่ีอธิบายเร่ืองการจูงใจวา่การท่ีบางคนจูงใจง่าย  บางคนจูงใจยาก
นั้นมีสาเหตุมาจากการท่ีคนเรามีส่ิงท่ีสะสมไวใ้นสมองท่ีแตกต่างกนั  การไดย้นิไดฟั้งส่ิง
ท่ีสอดคลอ้งกบัความรู้ความคิด  ทศันคติและความเช่ือเดิมท่ีมีอยูย่อ่มทาํให้มนุษยค์ลอ้ย
ตามไดง่้ายแต่หากมนุษยไ์ดย้ินไดฟั้งส่ิงท่ีขดัแยง้กบัส่ิงท่ีสะสมไวใ้นสมองแต่ดั้งเดิมเขา
มกัจะหลีกหนีท่ีจะรับฟังเพราะมนัสร้างความสัน่สะเทือนของระบบความคิดในสมอง 

 

ปัจจยันาํเขา้ (Input) 

การไดรั้บขอ้มูล 

กระบวนการจดัการ 

(Throughput) 

ผลผลิต (Output) 

พฤติกรรม 
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 2.4 ทฤษฎกีารส่ือสารแบบสองขั้นตอน (Two-step flow of communication theory) 

 ทฤษฎีน้ีคน้พบโดย พอล เอฟ. เลซาร์เฟลด์ (Paul F. Lazarsfeld) และคณะ 
สาระสาํคญัของทฤษฎีคือ การแพร่กระจายข่าวสารโดยผ่านส่ือมวลชนนั้นจะผ่าน
ขั้นตอนสองขั้นตอน กล่าวคือ ข่าวสารจะไปถึงกลุ่มคนกลุ่มหน่ึง ซ่ึงไดรั้บการยอมรับให้
เป็นกลุ่มผูน้าํความคิดเห็น (opinion leaders) ในขั้นแรกและกลุ่มผูน้าํความคิดเห็นจะเป็น
ผูเ้ผยแพร่ข่าวสารต่อไปยงัประชาชน อ่ืน ๆ ในขั้นท่ีสอง  

แนวคิดสาํคญัของทฤษฎีน้ีเช่ือวา่ บุคคลทุกคนไม่ไดอ้ยูโ่ดดเด่ียวในสังคม แต่ทุก
คนจะตอ้งมีกิจกรรมร่วมกนัในสังคม ซ่ึงทาํให้แต่ละบุคคลมีความสัมพนัธ์กนัและใน  
ทุก ๆ สังคมจะตอ้งมีกลุ่มบุคคลกลุ่มหน่ึงไดรั้บการยอมรับให้เป็นกลุ่มผูน้าํความคิดเห็น
ซ่ึงมกัจะไดรั้บข่าวสารก่อนผูอ่ื้น และทาํหน้าท่ีเผยแพร่ข่าวสารท่ีไดรั้บนั้นไปยงับุคคล   
อ่ืน ๆ ในสงัคม จะเห็นไดว้า่จุดสาํคญัของทฤษฎีคือ 
 1. ผูน้าํความคิดเห็น (opinion leaders) 
 2. ความสัมพนัธ์ทางสังคมของสมาชิกในสงัคม ซ่ึงหล่อหลอมใหส้มาชิกในกลุ่มสงัคม
มีแนวคิดและพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกนั รวมทั้งอิทธิพลซ่ึงกนัและกนัในการรับข่าวสาร 

2.5 ความรู้เร่ืองการส่ือสารภายในองค์กร 

 อาจารยเ์สน่ห์ ศรีสุวรรณ ไดส้รุปแนวความคิดและทฤษฎี การส่ือสารภายใน
องคก์ร ดงัน้ี 

1) องคป์ระกอบและกระบวนการส่ือสาร 
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ปฏิกิริยา (Feedback) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5 องคป์ระกอบและกระบวนการส่ือสาร   

ท่ีมา : จาก การส่ือสารภายในองค์กร (หน้า 2), โดยอาจารยเ์สน่ห์ ศรีสุวรรณ , 2561, 
เอกสารประกอบการอบรมวิชาการส่ือสารภายในองคก์ร หลกัสูตรส่ือมวลชนสัมพนัธ์ 
รุ่นท่ี 44, สถาบนัการประชาสมัพนัธ์ กรมประชาสมัพนัธ์.  

  ทั้งน้ี จุดมุ่งหมายสาํคญัในการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ คือ การส่ือสารตอ้ง
ส้ินสุดท่ีการเกิดความเขา้ใจท่ีตรงกนั (Mutual Understanding) ระหวา่งผูส่้งสาร 
(Communicator) และผูรั้บสาร (Audiences) และเม่ือเกิดความเขา้ใจกจ็ะสามารถ
ถ่ายทอดต่อไปได ้ 

  2) ภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสาร ประกอบดว้ย 
- ภาษาพดู (Verbal Language) 
- ภาษาเขียน (Written Language) 
- ภาษากาย (Body Language) 
- ภาษาภาพ (Visual Language) 
- ภาษาสญัญาณ/รหสั (Signal/Code/Icon Language) 

 

ผูส่้งสาร ผูรั้บสาร 

- ความรู้ 
- ความเขา้ใจ 
- การเตรียมตวั 
- ทกัษะ 
- ประสบการณ์ 
- สไตล ์
- ความสามารถ 

- เน้ือหา 
- ความยากง่าย 
- ตวัอยา่ง 
- ขอ้มูล 
- รูปแบบ 
- ช่องทาง 
- ส่ือ ภาษา 

- ความรู้ 
- ความเขา้ใจ 
- ความพร้อม 
-ทกัษะ 
- ประสบการณ์ 
- สไตล ์
- ทศันคติ 

          สาร (Message) 
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  3) ลกัษณะการส่ือสาร ประกอบดว้ย 
- การส่ือสารทางเดียว (One-Way Communication) ใชก้ารจินตนาการ 

(Imagination) และการตีความ (Interpretation) 
- การส่ือสารสองทาง (Two –Way Communication) มีการโตต้อบ ซกัถาม

เพ่ือความเขา้ใจร่วมกนั (Mutual Understanding) 

  4) รูปแบบในการส่ือสารภายในองคก์ร 
- การพดู (Speaking) 
- การฟัง (Listening) 
- การเขียน (Writing) 
- การแสดงขอ้มูลภาพ (Infographics) 
- การแสดงออก (Meeting) 
- ส่ือสงัคม (Social Media) 

  5) หวัใจการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ย 
- ชดัเจน (Clear) 
- กระชบั (Concise) 
- โนม้นา้ว (Convince) 
- ถูกตอ้ง (Correct) 
- เขา้ใจตรงกนั (Mutual Understanding) 

3. แนวคดิทฤษฎกีารรับรู้  
 แนวความคดิเกีย่วกบัการรับรู้ 

สุปัญญา ไชยชาญ ไดใ้ห้ความหมายของการรับรู้ไวว้า่ การรับรู้ (Perception) คือ 
กระบวนการท่ีมนุษยติ์ดต่อส่ือสารกบัส่ิงแวดลอ้มรอบ ๆ ตวั โดยมนุษยจ์ะทาํการตีความ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีสัมผสัได ้แลว้ตอบสนองกลบัไปอยา่งเหมาะสม แต่ละคนอาจจะตีความใน
ส่ิงแวดล้อมท่ีเหมือนกันออกไปในทางต่าง ๆ กัน  ข้ึนอยู่กับพ้ืนฐานทางจิตใจและ
ความคิดของแต่ละคน   



26 

Mowen and Minor ได้ให้ความหมายไวว้่า “การรับรู้หมายถึง กระบวนการท่ี
บุคคลเปิดรับต่อขอ้มูลข่าวสาร ตั้งใจรับขอ้มูลนั้นและทาความเขา้ใจความหมาย” และได้
อธิบายเพ่ิมเติมว่า ในขั้นเปิดรับ (exposure stage) ผูบ้ริโภคจะรับข้อมูลโดยผ่านทาง
ประสาทสัมผสัในขั้นตั้งใจรับ (attention stage) ผูบ้ริโภคจะแบ่งปันความสนใจมาสู่ส่ิง
เร้านั้น และขั้นสุดทา้ยคือ ขั้นเขา้ใจความหมาย (comprehension stage)  

Assael ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ “การรับรู้ หมายถึง กระบวนการซ่ึงผูบ้ริโภคเลือก
รับ จดัองคป์ระกอบ และแปลความหมายส่ิงเร้าต่าง ๆ ออกมาเพื่อให้มีความหมายเขา้ใจ
ได”้ และไดอ้ธิบายเพ่ิมเติมวา่ ส่ิงเร้าจะมีความเป็นไปไดท่ี้จะไดรั้บการรับรู้มากข้ึน หาก
ส่ิงเร้าเหล่านั้นมีลกัษณะดงัน้ี คือ  

1) สอดคลอ้งกบัประสบการณ์ท่ีผา่นมาของผูบ้ริโภค  
2) สอดคลอ้งกบัความเช่ือในปัจจุบนัของผูบ้ริโภคต่อตราสินคา้  
3) ไม่มีความสลบัซบัซอ้นมากจนเกินไป  
4) เช่ือถือได ้ 
5) มีความสัมพนัธ์กบัความจาํเป็นหรือความตอ้งการในปัจจุบนั  
6) ไม่ก่อใหเ้กิดความกลวัและความกงัวลใจมากจนเกินไป  

 

ฉัตยาพร เสมอใจ และมทันียา สมมิ ให้ความหมายของการรับรู้ (Perception) ว่า
เป็นกระบวนการท่ีผูบ้ริโภค เลือก จดัการ และแปลความส่ิงท่ีมากระทบ หรือท่ีเรียกว่า
ปัจจยันาํเขา้ ในการสร้างภาพท่ีมีความหมายโดยผ่านประสาทสัมผสัต่าง ๆ ไดแ้ก่ ตา หู 
จมูก ล้ิน กายสัมผสั และความรู้สึกทางจิตใจ แลว้ทาํการสรุปและตีความส่ิงสัมผสันั้น ๆ 
เพ่ือท่ีจะสร้างภาพในสมองท่ีมีความหมาย หรือมีความสอดคล้องกับภาพความ           
ทรงจาํเดิม และส่งให้เกิดการกระทาํจากค่านิยามขา้งตน้แสดงให้เห็นวา่การรับรู้นั้น เกิด
จากความคิด  

การมองของแต่ละบุคคล เหตุการณ์เดียวกนัคนแต่ละคนอาจมีการรับรู้แตกต่าง
กนั นัน่เป็นเพราะมีการตีความ การแปลผลท่ีต่างกนัไป หรือแมก้ระทัง่ในคนคนเดียวกนั
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เม่ือเวลา หรือสถานการณ์เปล่ียนไป อาจทาํให้การรับรู้แตกต่างไปจากเดิม โดยปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภคนั้นมีอยูม่ากมาย ซ่ึงสามารถจดัเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได ้ดงัน้ี  

1. ปัจจยัด้านเทคนิค ซ่ึงหมายถึง สภาพท่ีเป็นจริงของส่ิงท่ีผูบ้ริโภคได้รับรู้ท่ี
ไม่ไดเ้กิดจากการตีความ เช่น ขนาดของสินคา้ สีสันท่ีใช ้ความเขม้ขน้ การเคล่ือนไหว 
การตดักนั รวมถึงตาํแหน่งท่ีมีการวางสินคา้นั้น เป็นตน้  

2. สภาพความพร้อมของจิตใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการรับรู้ หมายถึง สภาพจิตใจ 
ทศันคติของผูบ้ริโภคในแต่ละคนท่ีมีต่อสภาพความพร้อมท่ีจะรับรู้ ซ่ึงอาจมาจากนิสยัใน
การรับรู้ ระดบัความตั้งใจ ความระมดัระวงั ความมัน่ใจในการรับรู้ของคนแต่ละคนท่ีไม่
เหมือนกนั เป็นตน้  

3. ประสบการณ์ในอดีตของผูบ้ริโภค เป็นปัจจยัพ้ืนฐานส่ิงหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อทั้ง
การรับรู้และการคาดหวงั โดยประสบการณ์ท่ีแตกต่างกันส่งผลให้ผูบ้ริโภคมีความ
คาดหวงัต่อส่ิงนั้ นต่างกันในระดับความคาดหวงัท่ีต่างกัน จึงส่งผลให้การรับรู้ของ
ผูบ้ริโภคต่อส่ิงนั้นต่างกนัออกไป  

4. อารมณ์ของผูบ้ริโภค คือ ความรู้สึก ทศันคติ และสภาวะจิตใจของผูบ้ริโภคใน
ขณะนั้นซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีความสําคญัอย่างยิ่งต่อการรับรู้ เพราะหากเวลานั้นเป็นช่วงท่ี
ผูบ้ริโภคอารมณ์ไม่ดีอาจส่งผลใหผู้บ้ริโภคไม่อยากรับรู้ ไม่อยากสนใจในสินคา้นั้น หรือ
อาจรับรู้ส่ิงนั้นวา่ไม่ดีกไ็ด ้ 

5. ปัจจยัทางวฒันธรรมและสังคมท่ีมีผลต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภค เช่น ชนชั้นท่ี
ต่างกนัสังคมท่ีแตกต่างกนั ค่านิยมท่ีไม่เหมือนกนั วฒันธรรมเฉพาะของบุคคลท่ีต่างกนั 
ส่ิงเหล่าน้ีลว้นมีอิทธิพลท่ีทาํใหก้ารรับรู้ของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั   

4. มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวนัที ่20 กนัยายน 2559 เร่ือง การฉลองครบรอบ 100 ปี  
การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย 
 4.1 คณะรัฐมนตรีได้มีมต ิเมื่อวนัที ่(20 กนัยายน 2559) ในด้านเศรษฐกจิและสังคม 
เร่ือง การฉลองครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์ เป็นธงชาตไิทย  

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกําหนดให้วนัท่ี 28 กันยายน  ของทุกปี เป็นวนั
พระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) และเร่ิมในวนัท่ี 28 กนัยายน 2560 
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เป็นวนัแรก โดยไม่ถือเป็นวนัหยดุราชการ รวมทั้งกาํหนดใหมี้การชกัและประดบัธงชาติ
ในวนัดงักล่าวดว้ย เพ่ือเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อม
รําลึกถึงการท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว (รัชกาลท่ี 6) ทรงพระราชทาน    
ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรี (นร.) [(สํานักงานปลดัสํานัก
นายกรัฐมนตรี (สปน.)] เสนอ 

สาระสาํคญัของเร่ืองการกาํหนดให้มีวนัพระราชทานธงชาติไทย (Thai National 
Flag Day) มีดงัน้ี  
  1) การประกาศใชธ้งไตรรงค ์เป็นธงชาติไทย ไดมี้การประกาศเม่ือวนัท่ี 
28 กนัยายน 2460 ตามพระราชบญัญติัแกไ้ขพระราชบญัญติัธงพระพุทธศกัราช 2460 
ปัจจุบนัมีประเทศท่ีกาํหนดให้มีวนัธงชาติ (Flag Day) จาํนวน 54 ประเทศ จากจาํนวน
ประเทศทัว่โลก 261 ประเทศ ซ่ึงในจาํนวนน้ีมีประเทศท่ีกาํหนดให้มีวนัธงชาติ เช่น 
สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจกัร รัสเซีย โปรตุเกส ออสเตรเลีย บราซิล อินเดีย 
ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และมีประเทศท่ีไม่มีการกาํหนดวนัธงชาติ เช่น ฝร่ังเศส เยอรมนั 
สเปน จีน เกาหลีใต ้ญ่ีปุ่น มาเลเซีย อินโดนิเซีย สิงคโปร์ ลาว 
  2) การกําหนดวันสําคัญของประเทศ  ในหลักการ  หากเป็นกรณี ท่ี
กาํหนดให้เป็นวนัหยุดราชการจะดาํเนินการโดยการออกเป็นประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
กาํหนดใหว้นันั้น ๆ เป็นวนัหยดุราชการ และหากเป็นกรณีท่ีกาํหนดใหเ้ป็นวนัสาํคญัโดย
มิไดใ้ห้เป็นวนัหยุดราชการจะดาํเนินการโดยการให้คณะรัฐมนตรีมีมติกาํหนดให้วนั  
นั้น ๆ เป็นวนัสาํคญั ทั้งน้ี ไม่มีการกาํหนดวนัสาํคญัไวใ้นกฎหมายระดบัพระราชบญัญติั
แต่ประการใด 
  3) ประเทศไทยมีการกาํหนดวนัชาติ (National Day) หรือวนัเฉลิมฉลอง
ของชาติไทยเป็นวนัพระราชสมภพของพระมหากษตัริย ์(5 ธันวาคม) ตามนัยประกาศ
สาํนกันายกรัฐมนตรี ลงวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2503 ซ่ึงวนัชาติ (National Day) มิใช่วนัใน
ความหมายเดียวกนักบัวนัพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) แต่อยา่งใด 
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 4.2 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีหนังสือที่ นร 0109 / ว 3683 ลงวันที่ 18 
เมษายน 2560 เร่ือง โครงการและกจิกรรมเน่ืองในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาตไิทย 

รัฐบาลโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 100 ปี การประกาศใช ้       
ธงไตรรงค ์เป็นธงชาติไทย ไดเ้ชิญชวนหน่วยงานมีส่วนร่วมในการจดัทาํโครงการและ
กิจกรรมเน่ืองในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย โดยจดัทาํโครงการและกิจกรรมใน
ระยะของปีงบประมาณ 2560 ถึงส้ินปีงบประมาณ 2561 ซ่ึงโครงการและกิจกรรมท่ีจดัทาํ 
มีลักษณะเป็นการสร้างการรับรู้ถึงความเป็นมาของธงชาติไทย กฎหมายและระเบียบ        
ท่ีเก่ียวขอ้ง การใช้ การชกั การประดบั การแสดง และการเคารพธงชาติไทย  และจดัทาํ
รายละเอียดของโครงการและกิจกรรมตามแบบสรุป  ส่งให้สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีต่อไป 

5. แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการจดัทาํแผนงานโครงการ 

 5.1 แนวคดิและหลกัการการจดัทาํแผนงานประชาสัมพนัธ์ และกลยุทธ์การเขยีน
โครงการเพือ่ขอจดัสรรงบประมาณ 

 อาจารยอ์รสา ปานขาว มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ไดส้รุปแนวคิดและ
หลกัการการจดัทาํแผนงานประชาสมัพนัธ์ ดงัน้ี 
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1) กระบวนการประชาสมัพนัธ์  

 
 

 

 

 

 
 
 

ภาพที ่6 กระบวนการประชาสมัพนัธ์   

ท่ีมา : จาก กลยุทธ์การเขียนโครงการเพ่ือขอจดัสรรงบประมาณ (หน้า 13), โดย ผูช่้วย
ศาสตราจารยอ์รสา ปานขาว, 2561, เอกสารประกอบการอบรม หลกัสูตรส่ือมวลชน
สมัพนัธ์ รุ่นท่ี 44, สถาบนัการประชาสมัพนัธ์ กรมประชาสมัพนัธ์.  
 

 2) ขั้นตอนการวางแผนประชาสมัพนัธ์ 
ขั้นตอนท่ี 1 : วเิคราะห์สถานการณ์ (SWOT) 
             วเิคราะห์ปัญหาการส่ือสาร  

ขั้นตอนท่ี 2 : กาํหนดวตัถุประสงค ์ 

ขั้นตอนท่ี 3 : กาํหนดกลุ่มเป้าหมาย   
 ประเภทกลุ่มเป้าหมาย   
 การวเิคราะห์กลุ่มเป้าหมาย  

- ลกัษณะทางประชากร 
- ลกัษณะทางพฤติกรรม 
- ลกัษณะทางจิตวทิยา 

วิจยั 

ประเมินผล วางแผน (การส่ือสาร) 

ทาํการส่ือสาร/ 
ปฏิบติัการตามแผน 
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- ลกัษณะทางพฤติกรรมการส่ือสาร 
   ขั้นตอนท่ี  4 : กาํหนดกลยทุธ์และกลวธีิการส่ือสาร  

 กลยทุธ์ เป็นแนวทางการส่ือสารหรือการวางทิศทางของการส่ือสาร  
 กลวธีิ เป็นวธีิการส่ือสารภายใตก้ลยทุธ์ 
 กลยทุธ์ดา้นสาร กาํหนดแนวคิดหลกั/แก่นหลกั กาํหนดประเดน็

หลกัภายใตแ้นวคิดหลกั 
 กลยทุธ์ดา้นส่ือ  เขา้ถึงทุก 360  องศา Contact Points “Air War”  

“Ground War”  , การผสมผสานส่ือทุกประเภท 
ขั้นตอนท่ี 5 : กาํหนดระยะเวลาและตารางปฏิบติังานการส่ือสาร 
ขั้นตอนท่ี 6 : กาํหนดงบประมาณการประชาสมัพนัธ์ 
ขั้นตอนท่ี 7: การประเมินผล ประกอบดว้ย  

- ประสิทธิผล ประเมินตามวตัถุประสงค/์เป้าหมาย 
- ประสิทธิภาพ ประเมินความคุม้ค่า 
 

 
 

 3) ปัจจยัในการกาํหนดงบประมาณการประชาสมัพนัธ์ 
  (1) วเิคราะห์องคป์ระกอบของแผนประชาสมัพนัธ์ 
  (2) วเิคราะห์โดยใช ้4W 1H 
  (3) วเิคราะห์ขอ้มูลสาํคญัจากแผนประชาสมัพนัธ์ ไดแ้ก่ วงเงิน, 
ระยะเวลา, ผูใ้ช,้ ประเภท และวธีิการ 
 

4) ขั้นตอนการจดัทาํงบประมาณการประชาสมัพนัธ์  
- ขั้นท่ี 1  ขั้นเตรียมการ 
- ขั้นท่ี 2  ขั้นกาํหนดวงเงิน จากนโยบายและแผน,  กิจกรรมการ

ประชาสมัพนัธ์/ ใชง้บประมาณของปีท่ีผา่นมา ตามความเป็นจริง, ยอดขายสินคา้ และ
แผนการตลาด 

ปัจจยันําเข้า 
กระบวนการ

ผลผลิต ผลลพัธ์ ผลกระทบ 
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5) หลกัการบริหารงบประมาณ หลกั 4E  
- E1 =  Economy  คือ หลกัประหยดั 
- E2 =  Effective คือ หลกัประสิทธิผล 
- E3 =  Efficiency คือ หลกัประสิทธิภาพ 
- E4 =  Equity  คือ หลกัเสมอภาค 

6) วธีิการบริหารงบประมาณการประชาสมัพนัธ์ 
 (1) เรียงลาํดบักิจกรรมตามความสาํคญั 
 (2) ทาํการแจกแจงรายละเอียดของแต่ละกิจกรรม 
 (3) กาํหนดระยะเวลาในการใชง้บประมาณการประชาสมัพนัธ์ 
 (4) ทาํการศึกษาและทาํความเขา้ใจกบัหลกัเกณฑแ์ละระเบียบวธีิการใช้
งบประมาณขององคก์ร 
 (5) ทาํการติดตามและควบคุมการเบิก-จ่ายงบประมาณใหเ้ป็นไปตามแผน 

 
5. ความรู้ด้านการบริหารโครงการ                         
 5.1 แนวคดิเกีย่วกบัการบริหารโครงการแนวใหม่ 
        5.1.1 ความหมายของโครงการ 
       คลิฟฟอร์ด เอฟ เกรย ์(Clifford F. Gray) และ อีริค ดบับิว ลาร์สนั (Erik W. 
Larson) ไดใ้หค้วามหมายของโครงการในเชิงลกัษณะของโครงการไวว้า่ โครงการเป็น
เร่ืองเก่ียวกบัการใชค้วามพยายามท่ีเก่ียวเน่ืองกบัความสลบัซบัซอ้น ไม่ใช่งานประจาํ มี
ขอ้จาํกดัเร่ืองเวลา งบประมาณ และผลงานท่ีออกมา จะตอ้งตอบสนองความตอ้งการ
ลูกคา้ (Clifford F.Gray and Erik W.Larson, 2000: 4) 
       แมนเทล (Matel) และเพื่อน เห็นว่า โครงการเป็นเร่ืองการใช้ความพยายาม
เป็นคร้ังคราวเก่ียวกบัการผลิตสินคา้หรือบริการใหม่ ซ่ึงมีลกัษณะเฉพาะเก่ียวขอ้งกบั
เวลา หลากหลายวิชาชีพ และมีความขดัแยง้ได ้โครงการนั้นเป็นส่วนหน่ึงของแผนงาน 
และโครงการอาจจะถูกแบ่งยอ่ยออกเป็นงาน และงานยอ่ยถา้จาํเป็น  
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      ประสิทธิ ตงยิ่งศิริ ไดนิ้ยามว่า โครงการ คือ กิจกรรมหรืองานท่ีเก่ียวกบัการ
ใชท้รัพยากรเพ่ือหวงัผลประโยชน์ตอบแทน กิจกรรมหรืองานดงักล่าวจะตอ้งเป็นหน่วย
อิสระหน่ึงท่ีสามารถทาํการวิเคราะห์ วางแผน และนาํไปปฏิบติั พร้อมทั้งมีลกัษณะแจง้
ชดัถึงจุดเร่ิมตน้และจุดส้ินสุด เม่ือวตัถุประสงคท่ี์มุ่งหวงัไวส้าํเร็จเสร็จส้ินแลว้  
      เฉลิมพงศ์ มีสมนัย ได้สรุปความหมายของโครงการว่า โครงการ หมายถึง 
กลุ่มของกิจกรรมหรืองานท่ีเก่ียวกบัการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือหวงัผลตอบแทน คือ 
จะต้องเป็นกิจกรรมหรืองานท่ีการใช้จ่ายเงิน หรือท่ีมีการลงทุนเพ่ือผลิตสินค้าและ
บริการ ซ่ึงจะทาํให้กิจกรรมหรืองานนั้นให้ผลตอบแทนภายในระยะเวลา ค่าใชจ่้ายและ
ผลงานตามท่ีไดก้าํหนด 
     5.1.2 ลกัษณะของโครงการ โครงการมีลกัษณะพิเศษ ดงัน้ี 
     1. มีวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน วตัถุประสงคห์มายถึงผลงานท่ีตอ้งการในอนาคต 
การกาํหนดวตัถุประสงคน์ั้นควรจะให้ชดัเจนเพราะจะเป็นประโยชน์ในขั้นต่อมา เช่น 
ขั้นประเมินโครงการ เป็นตน้ วตัถุประสงคท่ี์ดีจะช่วยเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน ซ่ึง
วตัถุประสงคท่ี์ดีควรมีลกัษณะท่ีเรียกวา่ “SMART” ซ่ึงหมายถึง 

 S – Specific หมายถึง ความเฉพาะเจาะจงคือมีความชดัเจน โดยสามารถ
ระบุไดว้่าเม่ือโครงการเสร็จส้ินแลว้จะไดรั้บผลอะไรบา้ง เป็นการระบุสภาพท่ีเกิดข้ึน
ภายหลงัท่ีดาํเนินโครงการเสร็จส้ินแลว้ 

 M – Measurable หมายถึง สามารถวดัได ้กล่าวคือ เม่ือเสร็จส้ินจากการ
ดาํเนินโครงการแลว้ สามารถระบุผลได ้(Output) ทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ ค่าใช้จ่าย 
และระยะเวลา 

 A – Achievable หมายถึง สามารถทาํไดส้าํเร็จ กล่าวคือ วตัถุประสงคไ์ม่
ควรยากหรือง่ายเกินไป วตัถุประสงค์ถา้ยากเกินไป อาจจะทา้ทายในช่วงแรก ในช่วง
หลงัก็จะหมดพลงัในการปฏิบติังานและผูป้ฏิบติักจ็ะทอ้ถอยในท่ีสุด ส่วนวตัถุประสงคท่ี์
ง่ายก็ขาดความทา้ทายในการทาํงาน ผูป้ฏิบติังานก็อาจจะอยูใ่นความประมาทได ้ดงันั้น 
วตัถุประสงคท่ี์ดีควรกาํหนดให้พอเหมาะนั่นคือควรกาํหนดให้ยากบา้ง ถา้ใชศ้กัยภาพ
อยา่งเตม็ท่ีแลว้ กส็ามารถบรรลุผลได ้
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 R – Reasonable หมายถึง มีเหตุผล การกาํหนดวตัถุประสงคค์วรจะอาศยั
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยจะต้องมีการอาศัยข้อมูล
ประกอบการตดัสินใจกาํหนดวตัถุประสงค ์มิใช่อยูบ่นพ้ืนฐานของการเพอ้ฝัน 

 T – Time หมายถึง ระบุระยะเวลาแลว้เสร็จไวแ้น่นอนวา่เม่ือไรโครงการ
จึงจะแลว้เสร็จ หรืออีกนัยหน่ึงคือการกาํหนดเวลาให้ชัดเจนว่าจะบรรลุวตัถุประสงค์
เม่ือใด 

      2. มีความเป็นอิสระในการดําเนินงาน ควรให้อิสระต่อผูรั้บผิดชอบ
เพ่ือใหเ้กิดความยดืหยุน่และคล่องตวั  

     3. มีขอบเขตการดาํเนินงานท่ีแน่นอนชดัเจน หมายถึง ตอ้งมีการกาํหนด
พ้ืนท่ีเป้าหมาย กาํหนดผูรั้บผดิชอบหรือผูเ้ก่ียวขอ้ง และลกัษณะงาน การกาํหนดขอบเขต
การดาํเนินงานท่ีแน่นอนจะช่วยใหง่้ายต่อการปฏิบติัและการประเมินผล  

      4. มีระยะเวลาท่ีแน่นอนชดัเจน โครงการจะแตกต่างจากงานประจาํท่ีมี
การกาํหนดระยะเวลาการดาํเนินงานท่ีแน่นอนชดัเจน  

      5. มีกาํหนดการท่ีแน่นอน หมายถึง ควรจะมีแผนปฏิบติังาน กาํหนดไดว้า่
จะทาํอะไร (What) ทาํเม่ือไร (When) ทาํท่ีไหน (Where) ใครเป็นผูด้าํเนินการ (Who) 
ทาํไมถึงต้องทาํ (Why) และจะทําอย่างไร (How) นั่นคือการตอบคาํถาม 5W 1H ซ่ึง
กาํหนดการจะช่วยในการควบคุมและติดตามผลการดาํเนินงาน จะทาํให้สามารถเสร็จ
ส้ินภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด และจะทาํใหโ้ครงการมีความน่าเช่ือถือ 

 5.2 การออกแบบโครงการ 
      5.2.1 การจดัทาํโครงการ  
      การจดัทาํโครงการจะตอ้งเร่ิมจากการศึกษาใน 2 ประเดน็หลกั คือ  
  1. ปัญหา (Problem) ซ่ึงปัญหาเป็นสภาพการณ์ท่ีเบ่ียงเบนหรือกําลัง
เบ่ียงเบนไปจากสภาพท่ีเราตอ้งการ ดงันั้น ปัญหาอาจจะเป็นเร่ืองของอนาคตก็ได ้ไม่
จาํเป็นต้องเป็นเร่ืองในปัจจุบันหรืออดีตเท่านั้ น  ถ้าเป็นเร่ืองของอดีตและปัจจุบัน         
เรากาํหนดโครงการมาเพ่ือตอ้งการแกไ้ขมิให้เกิดข้ึนอีก หรือตอ้งการให้ปัญหานั้นเบา
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บางลดลง ส่วนเร่ืองของอนาคตก็เป็นเร่ืองของการป้องกนัมิให้ปัญหาเกิดข้ึน เพ่ือสร้าง
ความไดเ้ปรียบในการทาํงาน 
  2. ความต้องการ (Need/Want) ความต้องการเป็นเร่ืองของความรู้สึก
บรรลุถึงผล ซ่ึงอาจจะเป็นเพียงความยากหรือเป็นความต้องการท่ีแท้จริงก็ได้ ถ้า
ตอบสนองความต้องการได้มากเท่าไรก็น่าจะเป็นส่ิงท่ีดีสําหรับทุกหน่วยงานหรือ
องคก์าร เพราะจะช่วยเสริมสร้างความเขม้แขง็และขจดัจุดอ่อนต่าง ๆ ขององคก์ารได ้ 

  การเขียนโครงการมุ่งท่ีจะให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือทุกฝ่ายเข้าใจ
ร่วมกันและนําเสนอเพ่ือการอนุมัติ การเขียนโครงการมี 2 รูปแบบด้วยกัน คือแบบ
พรรณาหรือแบบดั้งเดิม (Conventional) และแบบตารางสมเหตุสมผล หรือ Log frame  
(Logical Framework) 
  1. การเขียนโครงการแบบพรรณนา เป็นวิธีการท่ีบรรยายหรือแจกแจง
รายละเอียดของโครงการตามองคป์ระกอบ โดยเรียบเรียงใหอ้ยูใ่นลกัษณะของความเรียง
ท่ี ต่อเน่ืองกันไป  ซ่ึ งเป็นรูปแบบท่ีทํากันมานานเพราะสามารถเขียนได้ง่าย  ซ่ึ ง
องคป์ระกอบของการเขียนโครงการแบบน้ีมี ดงัน้ี 
  - ช่ือแผนงาน 
  - ช่ือโครงการ 
  - ความสาํคญัและท่ีมาของโครงการ 
  - วตัถุประสงคแ์ละ/หรือเป้าหมาย 
  - ขอบเขตการดาํเนินงาน 
  - แผนปฏิบติัการ 
  - ระยะเวลาดาํเนินการ 
  - การบริหารโครงการ (ผูรั้บผดิชอบ) 
  - งบประมาณ 
  - ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
  - อ่ืน ๆ เช่น เง่ือนไข ภาคผนวก เป็นตน้ 
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 การเขียนโครงการแบบน้ีมีขอ้ดี คือ ง่ายต่อการจดัทาํโครงการมีรายละเอียดท่ี
สามารถช่วยทาํให้เกิดความเขา้ใจไดง่้าย และเก็บเป็นหลกัฐานไวป้ระกอบในกรณีต่าง ๆ 
ไดดี้กว่า แต่แบบน้ีก็มีขอ้จาํกดัท่ีสําคญั คือบางโครงการโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ 
(Megga Project หรือ Macro Project) ท่ีต้องมีรายละเอียดมาก จึงทําให้ต้องบรรยาย
รายละเอียดโครงการ แต่ละโครงการจึงมีจาํนวนหน้ามาก บางคร้ังมีถึง 100 หนา้ ทาํให้
เกิดความไม่เหมาะสมกบัผูบ้ริหารท่ีจะตอ้งมีเวลามาพิจารณารายละเอียดต่าง ๆ ขาดการ
ย่อความ และไม่สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในควบคุมการดาํเนินงานได ้จึงทาํให้มีการ
นาํเสนอการเขียนโครงการแบบ ตารางสมเหตุสมผล 

  2. ตารางสมเหตุสมผล หรือ Log frame ไดก้าํเนิดข้ึนมาจากการคิดคน้
ของบริษทั Practical Concept Incorporated (P.C.I.) ในสหรัฐอเมริกาและไดแ้พร่หลาย
เขา้มาในประเทศไทยจากการช่วยเหลือของ USOM การเขียนตารางสมเหตุสมผลจะ
นาํเสนอในรูปของตารางเมตริกซ์ท่ีสรุปลกัษณะโครงการใหเ้หลืออยูเ่พียง 4 แถวตั้ง และ 
5  แถวนอน  หรือท่ี เรียกว่า 4X5 โดยท่ีทั้ งแถวตั้ งและแถวนอนแสดงให้ เห็นถึง
ความสัมพนัธ์และความสอดคลอ้งซ่ึงกันและกนัอย่างมีเหตุและผลในเชิงตรรกวิทยา
ระหวา่งองคป์ระกอบทีสาํคญัของโครงการ 
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ตารางที ่2   

แสดงตารางสมเหตสุมผลขนาด 4X5  
 

 คาํสรุป (NS) ตวับ่งช้ี (OVI) แหล่งข้อมูลและ  วธีิ
พสูิจน์ (MOV) 

เงือ่นไขหรือข้อกาํหนด
เบือ้งต้น 

จุดมุ่งหมาย 
(Goals) 

คาํสรุปจุดมุ่งหมาย (G) ส่ิงท่ีช้ีใหเ้ห็นถึง 
ความสาํเร็จหรือแสดง
วา่บรรลุจุดมุ่งหมาย 

แหล่งขอ้มูลหรือวธีิ
พิสูจน์ความสาํเร็จ 

สภาพท่ีก่อใหเ้กิด
ความสาํเร็จตาม
จุดมุ่งหมาย 

วตัถุประสงคข์อง
โครงการ (Purposes) 

คาํสรุปวตัถุประสงค ์(P) สภาพการณ์หรือ
สถานการณ์เม่ือมีการ
ดาํเนินงานตาม
วตัถุประสงค์
ครบถว้นแลว้ 

แหล่งขอ้มูลและ/
หรือการตรวจสอบ
วา่การดาํเนินการ
บรรลุวตัถุประสงค์
ของโครงการ 

สภาพการณ์ท่ีจะช่วย
ใหว้ตัถุประสงคมี์ส่วน
สัมพนัธ์กบัจุดมุ่งหมาย 

ผลงาน (Outputs) คาํสรุปผลงานหรือ
ผลผลิตของโครงการ (O) 

สภาพการณ์หรือ
ลกัษณะท่ีแสดงผล
งานหรือผลผลิต 

แหล่งขอ้มูล และ/
หรือวธีิการ
ตรวจสอบผลงาน 
หรือผลผลิต 

สภาพการณ์ท่ีแสดง
ความสัมพนัธ์ในเชิง
สนบัสนุนกนัระหวา่ง
ผลงานและ
วตัถุประสงคข์อง
โครงการ 

กิจกรรม การ
ดาํเนินงาน 
(Activities) 

คาํสรุปกิจกรรม/งาน ท่ีทาํ
หรือวธีิการดาํเนินงาน
โครงการ (A) 

สภาพท่ีแสดงวา่ไดมี้
การดาํเนินงานใน
เร่ืองนั้น เกิดข้ึนจริง
หรือมีกิจกรรมการ
ดาํเนินงานนั้น ๆ จริง 

แหล่งขอ้มูล รายงาน
หรือวธีิการ
ตรวจสอบยนืยนั 

ขอ้กาํหนดในแต่ละ
ส่วนหรือใหมี้การ
ดาํเนินงานใหไ้ดผ้ล
งานท่ีตอ้งการอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ปัจจยั (Inputs) 
 

คาํสรุปรายการปัจจยัท่ี
จาํเป็นสาํหรับการ
ดาํเนินงานโครงการ (I) 
ไดแ้ก่ ทรัพยากรต่าง ๆ 

รายการปัจจยัทั้ง
ทางดา้นปริมาณ และ
คุณภาพ คน วตัถุ 
อุปกรณ์ส่ิงอาํนวย
ความสะดวก การ
สนบัสนุน ฯลฯ 

แหล่งแสดงรายการท่ี
ยนืยนัไดว้า่มีการ
จดัสรรปัจจยัตามท่ี
กาํหนดจริง 

ขอ้กาํหนดการไดม้า
ของปัจจยัให้
สอดคลอ้งกบัการ 
ดาํเนินงาน 
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ตารางสมเหตุสมผลมีขอ้ดีหลายประการท่ีสําคญั คือ สามารถอธิบายเชิงเหตุผล
ของโครงการไดท้ั้งในแนวนอนและแนวตั้ง ทาํให้สามารถประเมินคุณค่าของโครงการ
ไดอ้ย่างดียิ่ง ผูบ้ริหารสามารถให้เป็นเคร่ืองมือในการวางแผนและการควบคุม ติดตาม
ประเมินผล และสามารถนาํโครงการต่าง ๆ มาเปรียบเทียบกนัไดง่้ายกว่า แต่ก็มีขอ้เสีย
เพราะการจดัทาํแต่ละคร้ังมีความยุ่งยาก จะต้องใช้เวลาและผูช้าํนาญการ เน่ืองจากมี
ลกัษณะของการยอ่ความทาํใหผู้ท่ี้ไม่เก่ียวขอ้งโดยตรงไม่สามารถรู้และเขา้ใจได ้

 5.2.2 การดาํเนินโครงการ 

         การจดัการทรัพยากรมนุษย์ 
         ทีมงานโครงการ ในการดาํเนินการโครงการนั้นก็เหมือนกบัการดาํเนินการ 
อ่ืน ๆ ท่ีตอ้งอาศยับุคลากร ซ่ึงถือวา่เป็นทรัพยากรท่ีสาํคญั ทีมงานโครงการประกอบดว้ย 
ผูจ้ดัการโครงการและผูป้ฏิบติังานในโครงการ  
      1. ผู ้จัดการโครงการหรือบางคร้ังเรียกว่าผู ้อ ํานวยการโครงการ (Project 
Director) เป็นศูนยก์ลางในการดาํเนินงานโครงการ โดยท่ีจะเป็นผูก้าํหนดรายละเอียด
ของกิจกรรมเพ่ือการดาํเนินโครงการ จดัทาํรายละเอียดเหล่าน้ีให้แลว้เสร็จในระยะเวลา
ท่ีกาํหนด และควบคุมการใชแ้รงงาน เคร่ืองจกัร และวสัดุอุปกรณ์ นอกจากน้ี ผูจ้ดัการ
โครงการจะตอ้งรายงานความกา้วหน้าของโครงการต่อผูบ้ริหารระดบัสูง หรือหัวหน้า
กลุ่มผูจ้ดัการโครงการ (ถา้มี) รวมถึงการประชาสมัพนัธ์ใหผู้รั้บบริการทราบ 

      2. ผูป้ฏิบติังานโครงการ เป็นผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากผูบ้ริหารหน่วยงานตาม
หนา้ท่ีใหเ้ขา้ร่วมทาํงานในทีมงานโครงการในฐานะเป็นผูแ้ทนของหน่วยงานตามหนา้ท่ี 
และเม่ืองานในความรับผิดชอบเสร็จส้ินก็จะกลบัไปปฏิบติังานในหน่วยงานตามหน้าท่ี
ดังเดิม  หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู ้ปฏิบัติงานคือจะต้องปฏิบัติงานตามท่ีได้รับ
มอบหมายจากผูจ้ดัการโครงการและ/หรือผูจ้ดัการกิจกรรม ใหส้าํเร็จตามท่ีกาํหนดไว ้
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 5.3 การอาํนวยการโครงการ 
  การอาํนวยการโครงการมีลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคล จึงตอ้งชกัจูงให้ปฏิบติังานเพ่ือความสําเร็จของโครงการ ดงันั้น การอาํนวยการ
ยอ่มเก่ียวเน่ืองกบัการใชภ้าวะผูน้าํและการจูงใจให้บุคลากรปฏิบติังานท่ีไดว้างแผนและ
จดัระเบียบไวโ้ดยผ่านกระบวนการติดต่อส่ือสารและการประสานงาน การอาํนวยการ
โครงการใหไ้ดผ้ลตามตอ้งการนั้นจะตอ้งอาศยัส่วนประกอบท่ีสาํคญั 4 ประการ ดงัน้ี 
  1. ภาวะผูน้าํ เป็นการใชศิ้ลปะ ความสามารถในการจูงใจให้บุคลากรใน
โครงการทาํงานดว้ยความเตม็ใจเพ่ือบรรลุวตัถุประสงคร่์วมกนั 
  2. การจูงใจ เป็นความพยายามท่ีจะชักจูงและให้ผูอ่ื้นแสดงออกหรือ
ปฏิบติัตามต่อส่ิงจูงใจเพ่ือผูจ้ดัโครงการจะตอ้งทาํการจูงใจใหบุ้คลากรในโครงการทุ่มเท
กาํลงัความสามารถเพ่ือใหเ้กิดผลสาํเร็จตามวตัถุประสงคข์องโครงการท่ีกาํหนดไว ้
  3. การติดต่อส่ือสาร ผูจ้ดัการโครงการจะประสบผลสําเร็จไดม้ากน้อย
เพียงใดยอ่มข้ึนอยูก่บัการติดต่อส่ือสารในโครงการวา่มีความพร้อมเพรียงขนาดไหนและ
ชดัเจนเพียงใด 
  4. การประสานงาน ผู ้จัดการโครงการจะต้องเป็นผู ้ประสานงานทั้ ง
ภายในและภายนอกโครงการ 

 5.4 การประเมินผลโครงการ 
      5.4.1 ความหมายของการประเมินผลโครงการ 

      Robert E. Stake ได้ให้ความหมายของการประเมินผลว่า เป็นการบรรยาย
ตดัสินคุณค่าโปรแกรมการศึกษาซ่ึงเน้นเร่ืองการบรรยายส่ิงท่ีถูกประเมิน โดยอาศยั
ผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญในการตดัสินคุณค่า 

      สุรพล เส้ียนสลาย เห็นว่าการประเมินผลโครงการ หมายถึง กระบวนการใน
การวดัผลสัมฤทธ์ิและเก็บรวบรวมขอ้มูลข่าวสารหรือขอ้สนเทศเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิ
โครงการ เพ่ือนาํขอ้สนเทศท่ีไดไ้ปตดัสินคุณค่าของกิจกรรม กระบวนการหรือโครงการ
โดยรวมต่อไป 
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      สมชาย ดุรงคเ์ดช อธิบายวา่ การประเมินผลโครงการ คือกระบวนการในการ
พิจารณากาํหนดคุณค่าหรือระดบัความสําเร็จในการบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ไดก้าํหนดไว้
ในโครงการ ซ่ึงจะตอ้งมีการวิเคราะห์และการให้คุณค่าอยา่งเป็นระบบ โดยเก่ียวขอ้งกบั
การวดั ซ่ึงจะตอ้งมีตวับ่งช้ีท่ีชดัเจน มีเกณฑเ์ปรียบเทียบเพื่อใหคุ้ณค่า 

      จากความหมายดังกล่าวข้างต้น  การประเมินผลโครงการหมายถึง การ
ตรวจสอบ การวดั และวิเคราะห์ เพ่ือกาํหนดคุณค่าและความสําเร็จของโครงการตาม
วตัถุประสงค ์ท่ีไดก้าํหนดไว ้และเพ่ือประโยชน์ในการดาํเนินการต่อ ๆ ไป 

      5.4.2 วตัถุประสงค์ของการประเมินผลโครงการ 

      การประเมินผลโครงการมีวตัถุประสงค์ท่ีสําคญั คือ เพ่ือตดัสินคุณค่าหรือ
คุณภาพของโครงการ หรือการพิจารณาและลงความเห็นวา่ กิจกรรม กระบวนการต่าง ๆ 
ในโครงการโดยรวมดีหรือไม่ มีคุณภาพเพียงพอหรือไม่และจะนําไปใช้กบัโครงการ  
อ่ืน ๆ อยา่งไร กล่าวโดยสรุปแลว้วตัถุประสงคข์องการประเมินผลโครงการตามทศันะ
ของไวส์ (Weiss) เห็นวา่ความเป็นไปเพ่ือการต่าง ๆ ดงัน้ี 
      1. เพ่ือดาํเนินงานต่อหรือเลิกดาํเนินงานตามโครงการ 
      2. เพ่ือปรับปรุงกระบวนการปฏิบติัในโครงการ 
      3. เพ่ือเพ่ิมหรือลดมาตรการและเทคนิคบางประเภทในโครงการ 
      4. เพ่ือสร้างโครงการในลกัษณะคลา้ยคลึงกบัในทอ้งท่ีอ่ืน ๆ 
      5. เพ่ือแบ่งสรรทรัพยากรระหวา่งโครงการท่ีต่างแก่งแยง่แข่งขนักนั 
      6. เพ่ือสนบัสนุนหรือหกัลา้งกรอบทฤษฎีซ่ึงเป็นรากฐานของโครงการ 

      5.4.3 ประเภทของการประเมินโครงการ 

      อาศัยเกณฑ์เร่ืองระยะเวลาหรือจุดมุ่งหมายสามารถแบ่งประเภทของการ
ประเมินผลได ้2 ประการ คือ 

      1. การประเมินผลเพ่ือการปรับปรุง (Formative Evaluation) เป็นการประเมิน
ความกา้วหนา้ เพ่ือติดตามดูแลและตดัสินคุณค่าของการปฏิบติังาน เป็นการพยายามตอบ
คาํถามว่าการดาํเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นไปตามแผนงานท่ีกําหนดไวใ้นโครงการ
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หรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอยา่งไร มีปัจจยัใดบา้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสาํเร็จหรือไม่สาํเร็จ
ของงาน ซ่ึงการประเมินผลแบบน้ีมกัจะใชป้ระเมินผลระหวา่งการวางแผนหรือระหวา่ง
การดําเนินโครงการต่าง ๆ  ข้อมูลท่ีได้จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงงานหรือ
โครงการต่อไป อนัจะทาํใหเ้พ่ิมโอกาสในความสาํเร็จของโครงการใหมี้มากข้ึน 

     2. การประเมินผลรวมสรุป  (Summative Evaluation) เป็นการประเมินผล
โครงการเม่ือโครงการส้ินสุดลง หรือเป็นการประเมินผลหลงัโครงการ ซ่ึงผลท่ีไดก้็จะ
นาํไปสรุปว่า การดาํเนินโครงการนั้นบรรลุผลหรือไม่อย่างไร ตลอดจนรายงานผลถึง
สภาพของโครงการประสบผลสาํเร็จหรือลม้เหลวเพียงไร มีปัญหาอุปสรรคใดท่ีจะตอ้งมี
การแกไ้ขปรับปรุง จุดสําคญัของการประเมินผลโครงการแบบน้ีคือมุ่งเน้นให้เป็นการ
สรุปผลโครงการ เน้นตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิ (ผลผลิต ผลลพัธ์ รวมถึงผลกระทบ) ของ
โครงการวา่เกิดผลดีตามความคาดหวงัของโครงการหรือไม่ ผลการดาํเนินการคุม้ค่าดงัท่ี
ระบุไวก่้อนการดาํเนินโครงการหรือไม่ 

  
 



บทที ่3 

วธีิการศึกษา 

  ในการศึกษา และการดาํเนินการโครงการการเสริมสร้างการรับรู้ถึงความเป็นมา
และความสําคญัของธงชาติไทยเน่ืองในโอกาสครอบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย จะตอ้ง
ทราบถึงแนวทางการดาํเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2559  เร่ือง 
การฉลองครบรอบ 100 ปี การประกาศใชธ้งไตรรงคเ์ป็นธงชาติไทย หนงัสือสาํนกังาน
ปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี ท่ี นร 0109 / ว 3683 ลงวนัท่ี 18 เมษายน 2560 เร่ือง โครงการ
และกิจกรรมเน่ืองในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย และแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง
กับการจัดทําแผนงาน /โครงการ ความรู้ด้านการบริหารโครงการ แนวคิดทฤษฎี             
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชาสัมพนัธ์และการส่ือสารมวลชน รวมทั้ง โครงสร้างหน่วยงาน 
กฎ ระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้การดาํเนินการจดัทาํโครงการการเสริมสร้างการ
รับรู้ถึงความเป็นมาและความสําคญัของธงชาติไทยเน่ืองในโอกาสครอบรอบ 100 ปี     
ธงชาติไทย เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ถูกตอ้งตามระเบียบ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย  
ต่อหน่วยงาน และบรรลุวตัถุประสงค์ของโครงการฯ โดยผูข้อเขา้รับการประเมินได ้        
วางแผนการดาํเนินการจดัทาํโครงการฯ และศึกษาจากขั้นตอนการดาํเนินงาน ดงัน้ี  

 1. สาระสําคญัการดาํเนินการ 

โครงการการเสริมสร้างการรับรู้ถึงความเป็นมาและความสาํคญัของธงชาติไทยเน่ือง
ในโอกาสครอบรอบ 100 ปี  ธงชาติไทย เป็นโครงการท่ีดําเนินการโดยสืบเน่ืองด้วย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตรา
พระราชบญัญติัธง พ.ศ. 2460 ลงวนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2460 และทรงพระราชทาน “ธงไตรรงค์”  
เป็นธงชาติไทย คณะรัฐมนตรีจึงได ้มีมติเห็นชอบในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 
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20 กนัยายน 2559 กาํหนดใหว้นัท่ี 28 กนัยายน ของทุกปีเป็นวนัพระราชทานธงชาติไทย 
(Thai National Flag Day) และเร่ิมในวนัท่ี 28 กนัยายน 2560   เป็นวนัแรกโดยไม่ถือเป็น
วนัหยุดราชการ รวมทั้ งกําหนดให้มีการชักและประดับธงชาติไทยในวนัดังกล่าว      
ทั้ งน้ี รัฐบาลโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 100 ปี การประกาศใช ้        
ธงไตรรงค ์เป็น ธงชาติไทย ไดเ้ชิญชวนใหทุ้กภาคส่วนจดัทาํโครงการและกิจกรรมเน่ือง
ในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย โดยจดัทาํโครงการและกิจกรรมการสร้างการรับรู้
เก่ียวกบัความเป็นมาและความสาํคญัของธงชาติไทย รวมถึงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง การใช ้การชกั การประดบั การแสดง และการเคารพธงชาติไทย ตลอดจน
การจัดทําคู่มือเก่ียวกับเร่ืองของธงชาติเพ่ือการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และ
เผยแพร่ไปสู่ประชาชน เพ่ือเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการ
น้อมรําลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว ท่ีทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็น    
ธงชาติไทย และสํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตรี ไดมี้หนังสือท่ี นร 0109 / ว 3683       
ลงวนัท่ี 18 เมษายน 2560 เร่ือง โครงการและกิจกรรมเน่ืองในโอกาสครบรอบ 100 ปี    
ธงชาติไทย ซ่ึงได้แจง้ให้ทุกหน่วยงานจดัทาํโครงการและกิจกรรมในระยะเวลาของ
ปีงบประมาณ 2560 ถึงส้ินปีงบประมาณ 2561 และจดัทาํรายละเอียดของโครงการและ
กิจกรรมตามแบบสรุป ส่งใหส้าํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี 

จากมติคณะรัฐมนตรีดงักล่าว สาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม จึงไดด้าํเนินการจดัทาํโครงการการเสริมสร้างการรับรู้ถึงความเป็นมาและ
ความสําคญัของธงชาติไทย เน่ืองในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทยโดยไดจ้ดัสรร
งบประมาณ ให้กองกลาง ส่วนประชาสัมพนัธ์  โดยเบิกจ่ายจากแผนงานดา้นการจดัการ
นํ้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน ผลผลิต : 
ระบบอาํนวยการและการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กิจกรรม
หลกัท่ี 1 สนับสนุนการดาํเนินงานตามยุทธศาสตร์ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561      
งบดาํเนินงาน  จาํนวน  95,000 บาท  (เก้าหมื่นห้าพนับาทถ้วน) จดัทาํโครงการการ
เสริมสร้างการรับรู้ถึงความเป็นมาและความสําคญัของธงชาติไทย เน่ืองในโอกาส
ครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทยข้ึน ในวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมศกัด์ิสิทธ์ิ 
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ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
โดยมีวตัถุประสงค ์เพ่ือ 

1. สร้างความภาคภูมิใจและสร้างการรับรู้ถึงความเป็นมาและความสาํคญั
ของธงชาติไทย รวมถึงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใหแ้ก่บุคลากรของ
หน่วยงานในสงักดั 

2. เพ่ือใหบุ้คลากรของหน่วยงานไดมี้ความรู้ ความเขา้ใจ และตระหนกัถึง 
การใช ้การชกั การประดบั การแสดง และการเคารพธงชาติไทย อยา่งถูกตอ้ง  

3. เพ่ือนอ้มรําลึกถึงพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั ท่ีทรง
พระราชทานธงไตรรงคเ์ป็นธงชาติไทย และรําลึกถึงการเสียสละของบรรพบุรุษไทย 

 ตลอดจนสามารถนาํไปขยายผลสร้างความรับรู้ ความเขา้ใจ ท่ีถูกตอ้งแก่
ประชาชนต่อไป 

   โดยในการดาํเนินการจดัทาํโครงการการเสริมสร้างการรับรู้ถึงความ
เป็นมาและความสําคญัของธงชาติไทย เน่ืองในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 
จะต้องมีการวางแผนการดาํเนินงาน เพ่ือกําหนดแนวทางและทิศทางในการดาํเนิน
โครงการฯ ให้ประสบผลสาํเร็จ และบรรลุวตัถุประสงค ์ทั้งน้ี สามารถสรุปกระบวนงาน
ต่าง ๆ ดงัแผนภูมิ และแผนปฏิบติัการ ต่อไปน้ี 

1) แผนผงัขั้นตอนการดาํเนินโครงการ 
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จดัทาํหนงัสือเสนอแนวทางการดาํเนินงาน 

ปกท.ทส. พิจารณา 

 ใหค้วามเห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ เห็นชอบ 

ไม่ดาํเนินการ 

แจง้เวยีนหน่วยงานในสงักดั  
มีส่วนร่วมในการจดัทาํ

โครงการ 

เขียนแผนงาน/โครงการ 
ของ สป.ทส. เสนอขออนุมติัโครงการ 

ดาํเนินการตามแผน 

ประเมินผลการดาํเนินงาน 

รวบรวมเอกสารหลกัฐานทางการเงิน 
ลา้งเงินยมืราชการ 

จดัทาํรายงานสรุปผลการ
ดาํเนินงาน 

ก่อนดาํเนินการ 

ขั้นตอนที ่1 ศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูล 

ขั้นตอนที ่2 

ระหว่างดาํเนินการ 

ขั้นตอนที ่3 

หลงัดาํเนินการ 

ขั้นตอนที ่4 

ขั้นตอนที ่5 

ขั้นตอนที ่6 

  - มติครม. 20 ก.ย. 59 
- หนงัสือสาํนกังานปลดัสาํนกันายก 
  รัฐมนตรี ท่ี นร.0109/ว3683 
- แนวทางการจดัทาํโครงการฯ 

- ดาํเนินการจดัโครงการฯ  
  วนัท่ี 14 พ.ย. 2561 
- กาํกบัดูแลใหก้ารดาํเนินกิจกรรม 
  เป็นไปตามแผน 
- ประสานงาน 

- สังเกตการณ์ ใหค้วามร่วมมือ 
- ประเมินโดยแบบสอบถาม 
 

- นาํเรียน ปกท.ทส. 

- สาํนกังานปลดัสาํนกั 

  นายกรัฐมนตรี 

ภาพที ่7 แผนผงัขั้นตอนการดาํเนินโครงการการเสริมสร้างการรับรู้ถึงความเป็นมาและ
ความสาํคญัของธงชาติไทย เน่ืองในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 
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2) แผนปฏิบติัการโครงการการเสริมสร้างการรับรู้ถึงความเป็นมาและ

ความสาํคญัของธงชาติไทย เน่ืองในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 

ตารางที ่3 

แผนปฏิบติัการโครงการการเสริมสร้างการรับรู้ถึงความเป็นมาและความสําคญัของธง

ชาติไทย เน่ืองในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 
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2. รายละเอยีดขั้นตอนการดาํเนินงาน  

     ก่อนการดาํเนินการ 

     ขั้นตอนที ่1 การศึกษาและวเิคราะห์ข้อมูล 

           1. ศึกษามติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 20 กันยายน 2559  เร่ือง การฉลอง
ครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย โดยมีหลักสาํคัญคือ 
กาํหนดให้วนัท่ี 28 กนัยายน ของทุกปี เป็นวนัพระราชทานธงชาติไทย (Thai National 
Flag Day) และเร่ิมในวนัท่ี  28 กันยายน  2560 เป็นวนัแรก  โดยไม่กาํหนดให้เป็น
วนัหยดุราชการ รวมทั้งกาํหนดใหมี้การชกัและประดบัธงชาติในวนัดงักล่าวดว้ย เพ่ือเป็น
การสร้างความภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการนอ้มรําลึกถึงการท่ีพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 6) ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย  และ
รัฐบาลโดยคณะกรรมการจดักิจกรรมฉลองครบรอบ 100 ปี การประกาศใชธ้งไตรรงค ์
เป็น ธงชาติไทย ไดเ้ชิญชวนให้ทุกภาคส่วนจดัทาํโครงการและกิจกรรมเน่ืองในโอกาส
ครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย โดยจดัทาํโครงการและกิจกรรมการสร้างการรับรู้เก่ียวกบั
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ความเป็นมาและความสําคัญของธงชาติไทย รวมถึงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง การใช ้การชกั การประดบั การแสดง และการเคารพธงชาติไทย ตลอดจนการ
จดัทาํคู่มือเก่ียวกบัเร่ืองของธงชาติเพ่ือการประชาสัมพนัธ์ สร้างการรับรู้ และเผยแพร่
ไปสู่ประชาชน เพ่ือเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรําลึก
ถึงพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั ท่ีทรงพระราชทานธงไตรรงคเ์ป็นธงชาติไทย  

           2. ศึกษาหนังสือสํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี นร 0109/ว 3683  
ลงวนัท่ี 18 เมษายน 2560 เร่ือง โครงการและกิจกรรมเน่ืองในโอกาสครบรอบ 100 ปี   
ธงชาติไทย ซ่ึงได้แจ้งเชิญชวนให้สํานักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม  มี ส่วน ร่วมในการจัดทําโครงการและกิจกรรมในระยะเวลาของ
ปีงบประมาณ  2560 ถึงส้ินปีงบประมาณ  2561 โดยให้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงฯ ทราบและดาํเนินการจดัทาํโครงการ ทั้งน้ี ใหจ้ดัทาํรายละเอียดของโครงการ
และกิจกรรมตามแบบสรุป ส่งใหส้าํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรีต่อไป  

           3. ศึกษาแนวทางการจดัทาํโครงการและกิจกรรมเน่ืองในโอกาสครบรอบ 
100 ปี ธงชาติไทย โดยไดศึ้กษาถึงวิธีการดาํเนินการในการสร้างการรับรู้ เก่ียวกบัความ
เป็นมาและความสําคญัของธงชาติไทย รวมถึงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
ให้กับบุคลากรในสังกัด เพ่ือขยายผลและเผยแพร่ไปสู่ประชาชนต่อไป รวมทั้ งการ
ดาํเนินการแจง้ให้หน่วยงานในสังกดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมี
ส่วนร่วมในการจดัทาํโครงการฯ 

           4. เขา้ร่วมประชุมเชิงวิชาการองค์ความรู้ธงชาติไทย “100 ปี ธงชาติไทย 
ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ” ซ่ึงจดัโดยสาํนกันายกรัฐมนตรี เพ่ือนาํขอ้มูลและความรู้ท่ีไดม้า
ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาํโครงการและกิจกรรมเน่ืองในโอกาสครบรอบ 100 ปี        
ธงชาติไทย และเป็นแนวทางในการจดัทาํเอกสารเผยแพร่ใหบุ้คลากรในสงักดั 

          5. ศึกษาสถานท่ีท่ีเหมาะสมกบัการจดัโครงการและกิจกรรมเน่ืองในโอกาส
ครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย โครงการ “การเสริมสร้างการรับรู้ถึงความเป็นมาและ
ความสําคัญของธงชาติไทย” เน่ืองในโอกาสครบรอบ  100 ปี  ธงชาติไทย รวมทั้ ง 
การศึกษาขอ้มูลวิทยากรท่ีมีความรู้ความสามารถและมีความเช่ียวชาญเร่ืององคค์วามรู้
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ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัธงชาติไทย เพ่ือมาสร้างความรู้ความเขา้ใจให้แก่บุคลากรในสังกดัได้
อย่างถูกตอ้งและชดัเจน ตลอดจนสามารถตอบขอ้ซักถามและขอ้สงสัยต่าง ๆ ไดอ้ย่าง
ชดัเจน 

      ขั้นตอนที ่2 การวางแผน 

       1. นําข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล มาประกอบการพิจารณา
และวางแผนการจัดทําโครงการและกิจกรรมเน่ืองในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 
“โครงการการเสริมสร้างการรับรู้ถึงความเป็นมาและความสําคัญของธงชาติ เน่ืองใน
โอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาตไิทย”  ดงันี ้ 

           1) จดัทาํหนังสือเรียนปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
เพ่ือเสนอแนวทางการดําเนินงาน การจัดทําโครงการและกิจกรรมเน่ืองในโอกาส
ครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ของสาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ดงัน้ี 

- ใหทุ้กหน่วยงานในสังกดั มีส่วนร่วมในการจดัทาํโครงการและกิจกรรม
เน่ืองในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย โดยจดัทาํรายละเอียดของโครงการและ
กิจกรรมตามแบบสรุปโครงการและกิจกรรมเน่ืองในโอกาส 100 ปี ธงชาติไทย ส่งให ้
สป.ทส. ภายในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2560  

- เม่ือดาํเนินกิจกรรมตามโครงการแลว้ ให้ทุกหน่วยงานสรุปรายละเอียด
การดาํเนินงานพร้อมภาพถ่าย ส่งให้ สป.ทส. เพ่ือรวบรวมส่งให้ สํานักงานปลดัสํานัก
นายกรัฐมนตรี ต่อไป 

-ในส่วนของสํานักงานปลัดกระทรวงท รัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม มอบหมายให้ กองกลาง (สํานักบริหารกลาง) จดัทาํโครงการและกิจกรรม
เน่ืองในโอกาส 100 ปี ธงชาติไทย 
           2) ประชุมหารือกบัผูอ้าํนวยการส่วนประชาสัมพนัธ์ เพ่ือกาํหนดวิธีการ
ดาํเนินการในการสร้างการรับรู้ เก่ียวกบัความเป็นมาและความสําคญัของธงชาติไทย 
รวมถึงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งให้กบับุคลากรในสังกดัสํานักงานปลดั
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กระทรวงฯ เพ่ือขยายผลและเผยแพร่ไปสู่ประชาชนต่อไป พร้อมกาํหนดหว้งเวลาในการ
ดาํเนินงาน  
          3) เขียนแผนงาน/โครงการ ดําเนินการเขียนโครงการ “การเสริมสร้าง     
การรับรู้ถึงความเป็นมาและความสําคญัของธงชาติ เน่ืองในโอกาสครบรอบ 100 ปี      
ธงชาติไทย” เพ่ือเสนอขออนุมติัในการดาํเนินการจดัทาํโครงการฯ ประกอบดว้ย 
   - หลกัการและเหตุผล ของการดาํเนินโครงการฯ  
   - วตัถุประสงค ์
   - กาํหนดกลุ่มเป้าหมาย โดยเลือกกลุ่มเป้าหมายประกอบดว้ยบุคลากรใน
สงักดัสาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในส่วนกลาง และ
ส่วนภูมิภาค (กรุงเทพฯ และปริมณฑล) จาํนวน 120 คน  
   - สถานท่ีในการจดัทาํโครงการฯ 
  - ขอบเขตการดาํเนินงาน ประกอบดว้ย กิจกรรมบรรยายเพื่อสร้างการ
รับรู้ถึงความเป็นมาและความสาํคญัของธงชาติไทยเน่ืองในโอกาส ครบรอบ 100 ปี     
ธงชาติไทย และฝึกปฏิบติัการพบัธงชาติไทยอยา่งถูกตอ้ง และนิทรรศการเน่ืองใน
โอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 
   - วธีิการดาํเนินการ 
   - ระยะเวลาดาํเนินการ 
   - งบประมาณท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน พร้อมรายละเอียดประมาณการ
ค่าใชจ่้ายทั้งหมดฯ 
   - กาํหนดหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดาํเนินการ 
   - ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
          4) ประมาณการค่าใชจ่้าย  

        5) จดัทาํรายละเอียดกาํหนดการ กาํหนดวนั เวลา และสถานท่ี ในการจดั
โครงการฯ โดยกาํหนดให้มีการดาํเนินการจดัทาํโครงการการเสริมสร้างการรับรู้ถึง
ความเป็นมาและความสาํคญัของธงชาติไทย เน่ืองในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 
ของสํานักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ในวนัองัคารท่ี 14 
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พฤศจิกายน 2560  เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมศกัด์ิสิทธ์ิ ตรีเดช ชั้น 2 อาคาร
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
         6) ดาํเนินการเสนอขออนุมติัจดัทาํโครงการการเสริมสร้างการรับรู้ถึงความ
เป็นมาและความสาํคญัของธงชาติไทย เน่ืองในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย   
         7) วางแผนกาํหนดรูปแบบ/คดัเลือกขอ้มูลสาํหรับการจดัทาํนิทรรศการ และ
การออกแบบ Back Drop  
         8) วางแผนดาํเนินการเร่ืองการจดัจา้งผลิตป้ายนิทรรศการ เพ่ือนาํมาเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ในวนัท่ีดาํเนินการจดัโครงการฯ รวมทั้ง ติดตั้งเพ่ือเผยแพร่สร้างความรู้ 
ความเขา้ใจใหแ้ก่บุคลากรในสงักดัต่อไป  
          9) วางแผนการทาํงานโดยการจดัทาํตารางมอบหมายการปฏิบติังานให้แก่
เจา้หนา้ท่ี ภายในส่วนประชาสมัพนัธ์ พร้อมกาํหนดวนัเสร็จส้ินในการปฏิบติังาน 
          10) กาํหนดการจดัประชุมเจา้หน้าท่ีภายในส่วนประชาสัมพนัธ์ เพ่ือช้ีแจง
และมอบหมายการปฏิบติังานในการดาํเนินการจดัทาํโครงการ  
          11 กาํหนดประชุมเจา้หน้าท่ีภายในส่วนประชาสัมพนัธ์ เตรียมความพร้อม 
และตรวจสอบผลการปฏิบติังานตามท่ีมอบหมาย ก่อนการจดัโครงการฯ  

       2. การตดิต่อประสานงาน/การดาํเนินการเตรียมงาน  
          1) จดัทาํหนงัสือขอจา้งจดัทาํบอร์ดนิทรรศการ จดัพิมพเ์อกสารเผยแพร่และ
จดัหาวสัดุสําหรับจดัโครงการการเสริมสร้างการรับรู้ถึงความเป็นมาและความสําคญั
ของธงชาติไทย เน่ืองในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 
          2) ติดต่อประสานงาน และจดัทาํหนังสือเรียนเชิญวิทยากร จากพิพิธภณัฑ์
ธงชาติไทย นายพฤฒิพล ประชุมผล ผูอ้าํนวยการพิพิธภณัฑ์ธงชาติไทย ซ่ึงเป็นผูมี้องค์
ความรู้ มีความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ เก่ียวกบัความเป็นมาและความสาํคญัของธง
ชาติไทย มาเป็นวทิยากร 
          3) จดัทาํหนงัสือถึงสาํนกังานส่ิงแวดลอ้ม ภาคท่ี 5 (นครปฐม) และภาคท่ี 6 
(นนทบุรี) และหนังสือถึงผูอ้าํนวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
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จังหวดั (นนทบุรี, ปทุมธานี, นครปฐม, อยุธยา, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร และ
สมุทรปราการ) เพ่ือเชิญเขา้ร่วมโครงการ หน่วยงานละ จาํนวน 5 คน 
          4) จัดทาํหนังสือถึงผูอ้าํนวยการสํานัก ศูนย  ์สถาบัน และกลุ่ม ในสังกัด
ส่วนกลาง สาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือเชิญเขา้ร่วม
โครงการฯ หน่วยงานละ จาํนวน 5 คน (กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มกฎหมาย กลุ่มพฒันา
ระบบบริหาร และศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต จาํนวน 3 คน) 
          5) จดัทาํหนงัสือเรียนเชิญปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และเรียนเชิญผูอ้าํนวยการกองกลาง (สํานัก
บริหารกลาง) เป็นผูก้ล่าวรายงาน  
          6) ดาํเนินการประสานงานเพื่อจองห้องประชุมศกัด์ิสิทธ์ิ ตรีเดช ชั้น 2 
อาคารกรมควบคุมมลพิษ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดย
จดัทาํหนังสือถึงเลขานุการกรมควบคุมมลพิษเพ่ือขอความอนุเคราะห์ใช้สถานท่ีและ
อุปกรณ์ พร้อม เจา้หนา้ท่ี เพ่ือใชใ้นการจดัโครงการฯ และขอความอนุเคราะห์ใชส้ถานท่ี
จอดรถยนต ์
          7) ดาํเนินการประสานงานกับส่วนการคลงั (ส่วนบริหารงานคลัง) และ
จดัทาํสัญญายืมเงิน พร้อมหนงัสือส่งใบยืมเงินทดรองราชการ เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการ
จดัทาํโครงการฯ 
          8) จดัทาํหนงัสือเชิญส่ือมวลชนมาร่วมทาํข่าวการจดัโครงการ ฯ 
          9) จดัทาํเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และใช้ในการดาํเนินโครงการ ประกอบดว้ย   
คาํกล่าวต่าง ๆ (คาํกล่าวรายงาน, คาํกล่าวเปิด, คาํกล่าวปิด) ทะเบียนรายช่ือผูเ้ขา้ร่วม
โครงการฯ /ส่ือมวลชน สคริปตพิ์ธีกร ป้ายช่ือประธาน วทิยากร และผูก้ล่าวรายงาน 
         10) จัดเตรียมสถานท่ี จัดห้องประชุมศักด์ิสิทธ์ิ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกรม
ควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พร้อมจดัเตรียมอุปกรณ์ 
และเคร่ืองเสียงท่ีใชป้ระกอบการบรรยาย 
                11) ประสานงานและดาํเนินการติดตั้งนิทรรศการ และ Black Drop  
                12) ประสานขอ้มูลและจดัเตรียมเอกสารประกอบการบรรยาย  
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         13) ดาํเนินการจดัเตรียมอาหารกลางวนัและอาหารว่างสําหรับผูเ้ขา้ร่วม
โครงการฯ 
          14) ประชุมเจา้หนา้ท่ีภายในส่วนประชาสัมพนัธ์ เพ่ือซกัซอ้มความเขา้ใจใน
การดาํเนินโครงการฯ และตรวจสอบผลการปฏิบติังานตามท่ีมอบหมาย ก่อนการจดั
โครงการฯ 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

ภาพที ่8 จดัเตรียมสถานท่ี จดัหอ้งประชุมศกัด์ิสิทธิ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกรมควบคุม
มลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
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ภาพที ่9 ดาํเนินการติดตั้งนิทรรศการ และ Back Drop 
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ระหว่างดาํเนินการ 

  ขั้นตอนที ่3 การดาํเนินการตามแผน 

 1. ดาํเนินโครงการการเสริมสร้างการรับรู้ถึงความเป็นมาและความสําคญัของ 
ธงชาติ เน่ืองในโอกาสครบรอบ 100 ปี  ธงชาติไทย ในวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560         
ณ  ห้องประชุมศัก ด์ิ สิท ธ์ิ  ตรี เดช  ชั้ น  2  อาคารกรมควบ คุมมลพิษ  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยมีการจดักิจกรรมบรรยายเพ่ือสร้างการรับรู้ถึง
ความเป็นมาและความสาํคญัของธงชาติไทยเน่ืองในโอกาส ครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 
และฝึกปฏิบติัการพบัธงชาติไทยอยา่งถูกตอ้ง และนิทรรศการเน่ืองในโอกาสครบรอบ 
100 ปี ธงชาติไทย  ผูร่้วมโครงการฯ ประกอบดว้ย ขา้ราชการ พนักงาน และเจา้หน้าท่ี 
ในสังกดัสํานักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ส่วนกลาง และ
ส่วนภูมิภาค และเจา้หนา้ท่ีจากกรมควบคุมมลพิษ รวม 135 คน ดงัน้ี  
 ส่วนภูมิภาค ประกอบดว้ย 

1) สาํนกังานส่ิงแวดลอ้ม ภาคท่ี 5 (นครปฐม) 4 คน 
2) สาํนกังานส่ิงแวดลอ้ม ภาคท่ี 6 (นนทบุรี) 4 คน 
3) สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดันนทบุรี 5 คน 
4) สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัปทุมธานี 5 คน 
5) สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดันครปฐม 3 คน 
6) สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัอยธุยา 5 คน 
7) สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัสมุทรสงคราม 6 คน 
8) สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัสมุทรสาคร 2 คน 
9) สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัสมุทรปราการ 1 คน 

 

 ส่วนกลาง ประกอบดว้ย 
1) กองกลาง (สาํนกับริหารกลาง) 37 คน 
2) กองตรวจราชการ (สาํนกัตรวจและประเมินผล) 5 คน 



57 

3) กองแกไ้ขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ (สาํนกัแกไ้ขปัญหาการบุกรุก
ท่ีดินของรัฐ) 5 คน 

4) กองยทุธศาสตร์และแผนงาน (สาํนกันโยบายและยทุธศาสตร์) 6 คน 
5) กองการบิน (สาํนกัการบินอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ) 7 คน 
6) กองการต่างประเทศ (สาํนกัความร่วมมือดา้นทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มระหวา่งประเทศ) 5 คน 
7) ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 7 คน 
8)   สถาบนัพฒันาทรัพยากรบุคคล 5 คน 
9)   กองกฎหมาย (กลุ่มกฎหมาย) 4 คน 
10) กลุ่มตรวจสอบภายใน 3 คน 

         11) กลุ่มพฒันาระบบบริหาร 2 คน 
          12) สาํนกังานรัฐมนตรี 4 คน 
          13) ศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต 2 คน และ 
   14) เจา้หนา้ท่ีจากกรมควบคุมมลพิษ 8 คน 

  2. กาํกบัดูแล ใหก้ารดาํเนินกิจกรรมเป็นไปตามแผนท่ีกาํหนด  

  3. ประสานงานกบัวิทยากร และเจา้หน้าท่ี เพ่ืออาํนวยความสะดวก และแกไ้ข
ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน เพ่ือให้การดาํเนินงานโครงการเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย บรรลุ
ตามวตัถุประสงค ์
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ภาพที ่10 กิจกรรมบรรยายเพื่อสร้างการรับรู้ถึงความเป็นมาและความสาํคญัของธงชาติ
ไทยเน่ืองในโอกาส ครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 
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  ภาพที ่11 ฝึกปฏิบติัการพบัธงชาติไทยอยา่งถูกตอ้ง 
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ภาพที ่12 นิทรรศการเน่ืองในโอกาส ครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย   
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หลงัดาํเนินการ 

  ขั้นตอนที ่4 การประเมินผลการดาํเนินกจิกรรม 

   การประเมินผลการดําเนินโครงการการเสริมสร้างการรับรู้ถึงความ
เป็นมาและความสําคญัของธงชาติไทย เน่ืองในโอกาสครบรอบ 100 ปี ของธงชาติไทย 
ดว้ยวธีิการ 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 

1. วิธีการสังเกตการณ์  การให้ความร่วมมือของผู ้เข้าร่วมโครงการฯ       
การแสดงความสนใจ การมีส่วนร่วมในการซักถามและแสดงความคิดเห็น หรือการมี
ปฏิสมัพนัธ์กบัวทิยากรในระหวา่งการร่วมกิจกรรมฯ 

2. วิธีการประเมินโดยแบบสอบถาม  โดยการจดัทาํแบบสอบถามให้
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ตอบแบบสอบถาม เพ่ือประเมินระดบัความพึงพอใจ ความรู้ความ
เขา้ใจ และการนาํไปใชป้ระโยชน์ ในประเดน็ความคิดเห็น ดา้นวทิยากร ดา้นนิทรรศการ 
ดา้นสถานท่ี ระยะเวลา อาหาร ดา้นความรู้ความเขา้ใจ ดา้นการนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์  
และขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  

  ขั้นตอนที ่5 การรวบรวมเอกสารหลกัฐานทางการเงนิ เพือ่ดาํเนินการล้างเงนิยมื
ราชการ 

   หลงัจากดาํเนินการจดัโครงการการเสริมสร้างการรับรู้ถึงความเป็นมา
และความสําคญัของธงชาติไทย เน่ืองในโอกาสครบรอบ 100 ปี ของธงชาติไทย เสร็จ
ส้ินแลว้ ไดด้าํเนินการรวบรวมเอกสารหลกัฐานทางการเงิน เพ่ือดาํเนินการลา้งเงินยืม
ราชการ โดยดาํเนินการดงัน้ี 
   1. ตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน ใบสาํคญั ค่าใชส้อยในการดาํเนิน
โครงการเพ่ือประกอบการลา้งเงินยมืราชการ 

   2. จดัทาํรายละเอียดและส่งหลกัฐานค่าใชส้อยในการดาํเนินโครงการให้
ส่วนการคลงั  
   3. ส่งคืนเงินยมืราชการท่ีเหลือ 
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   4. ส่งเอกสารโครงการการเสริมสร้างการรับรู้ถึงความเป็นมาและความสาํคญั
ของธงชาติไทย เน่ืองในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ฉบบัจริงใหส่้วนการคลงั 

  ขั้นตอนที ่6 จดัทาํรายงานสรุปผลการดาํเนินงาน      

   ดาํเนินการจดัทาํรายงานสรุปผลการดาํเนินงาน โครงการการเสริมสร้าง
การรับรู้ถึงความเป็นมาและความสาํคญัของธงชาติไทย เน่ืองในโอกาสครบรอบ 100 ปี 
ธงชาติไทย ดงัน้ี 
   1. สรุปขอ้มูลผลการดาํเนินงาน ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ผลการใช้
จ่ายงบประมาณ  
   2. สรุปผลการประเมินแบบสอบถาม 
   3. รวบรวมเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 
   4. จดัทาํรายงานสรุปผลการดาํเนินโครงการฯ นาํเรียนปลดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือโปรดทราบ และสาํนกังานปลดัสาํนกั
นายกรัฐมนตรี 

  โดยในการดาํเนินการผูข้อรับการประเมินมีส่วนดาํเนินการ ร้อยละ 90 มีผูร่้วม
ดาํเนินการ จาํนวน 2 คน ประกอบดว้ย  

  - นางสาวศรัณญภทัร อกัษรกลาง เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป สดัส่วนของผลงาน
ร้อยละ 5 รับผดิชอบในการช่วยดาํเนินงานการจดัทาํเอกสารการยมืเงินทดรองราชการ 
การประมาณการค่าใชจ่้ายตามระเบียบราชการ และการจดัทาํหนงัสือขอจา้งจดัทาํบอร์ด
นิทรรศการ จดัพิมพเ์อกสารเผยแพร่ และจดัหาวสัดุสาํหรับจดัโครงการฯ  

  - นางสาวรดินธร วริิยานุวฒัน์กลุ นกัประชาสมัพนัธ์ สดัส่วนของผลงาน        
ร้อยละ 5 รับผดิชอบในการช่วยดาํเนินการรวบรวมและจดัทาํรายช่ือผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ 
การจดัเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และรวบรวบและสรุปแบบสอบถาม 



 

 

บทที ่4 

ผลการศึกษา 

 การศึกษา และการดาํเนินการ เร่ือง “โครงการการเสริมสร้างการรับรู้ถึงความ
เป็นมาและความสาํคญัของธงชาติไทย เน่ืองในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย     ใน
คร้ังน้ี ผูข้อรับการประเมิน ไดป้ระเมินผลการดาํเนินงาน โดยวิธีการสังเกตการณ์   การ
ให้ความร่วมมือ และวิธีการประเมินโดยแบบสอบถาม ซ่ึงปรากฏผลการดาํเนินงาน  
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดงัน้ี 

1. ผลการดาํเนินงาน 

    1.1 ดาํเนินการจดัโครงการเสริมสร้างการรับรู้ถึงความเป็นมาและความสาํคญั
ของธงชาติไทย เน่ืองในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย : จาํนวน 1 วนั 

    1.2 สถานท่ีดาํเนินโครงการฯ : ห้องประชุมศกัด์ิ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกรม
ควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร 

    1.3 วนั เวลา ท่ีดาํเนินโครงการ : วนัองัคารท่ี 14 พฤศจิกายน 2560  

เวลา 08.00 – 16.30 น. 

    1.4 หวัขอ้การเสริมสร้างการรับรู้ /ฝึกปฏิบติั 
1) การบรรยาย 
     - เร่ือง ประวติัความเป็นมา และพฒันาการของธงชาติไทยจากอดีตถึง

ปัจจุบนั 
                 - เร่ือง กฎ ระเบียบ การใช ้การชกั การประดบั และการแสดงความ

เคารพต่อธงชาติไทยตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี      
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                 - เร่ือง ประวติัความเป็นมาและววิฒันาการของบทร้องเพลงชาติไทย 

2) ฝึกปฏิบติัการพบัธงชาติไทยอยา่งถูกตอ้ง 

   1.5 จดัแสดงนิทรรศการ เน่ืองในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ภายใน
ห้องประชุมศักด์ิสิทธ์ิ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ และบริเวณหน้าห้อง
ประชุม ฯ และหลงัจากเสร็จส้ินการจดัโครงการฯ ไดเ้คล่ือนยา้ยนิทรรศการมาเผยแพร่
บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารกรมควบคุมมลพิษ 

   1.6 วทิยากรบรรยาย : วทิยากรผูเ้ช่ียวชาญจากภาคเอกชน ไดแ้ก่  
          นายพฤฒิพล ประชุมผล ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่ง  

 - ประธานสมาคมธชัวทิยาแห่งประเทศไทย (การศึกษาวา่ดว้ยเร่ืองธง) 
และเป็นเครือข่ายของสมาพนัธ์ธงนานาชาติ FIAV  

 - ผูอ้าํนวยการพิพิธภณัฑธ์งชาติไทย  

 - วทิยากรประจาํโรงเรียนกิจการพลเรือนทหารบกสอนเร่ืองประวติั 
ธงชาติไทย  

   1.7 ผลการดาํเนินงานเชิงปริมาณ : มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ รวม จาํนวน 138 คน 
โดยแบ่งเป็น ผูเ้ขา้ร่วมอบรมตามกลุ่มเป้าหมาย จาํนวน 120 คน และผูบ้ริหาร วิทยากร 
และคณะเจา้หนา้ท่ีท่ีจดัทาํโครงการฯ จาํนวน 18 คน 

         1.8 ผลการดาํเนินงานเชิงคุณภาพ :  
 1) ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเกิดความรับรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความเป็นมาและ

ความสาํคญัของธงชาติไทย เพลงชาติไทย รวมถึงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
และเกิดความภาคภูมิใจต่อชาติ 

 2) ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดมี้ความรู้ ความเขา้ใจ และตระหนักถึง การใช ้
การชกั การประดบั การแสดง และการเคารพธงชาติไทย สามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
และสามารถนาํความรู้ท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์ในการปฏิบติังานในชีวิตประจาํวนั รวมทั้ง
สามารถนาํไปถ่ายทอดสู่บุคลากรภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานได ้
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 3) ผูเ้ขา้ร่วมโครงการได้น้อมรําลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจา้อยู่หัว ท่ีทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และรําลึกถึงการเสียสละของ
บรรพบุรุษไทย 

1.9 ผลการใชจ่้ายงบประมาณ : เบิกจ่ายจากแผนงานดา้นการจดัการนํ้ าและสร้าง
การเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน ผลผลิต : ระบบ
อาํนวยการและการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กิจกรรมหลกัท่ี 1 
สนับสนุนการดาํเนินงานตามยุทธศาสตร์ งบดาํเนินงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จํานวน 88,242 บาท (แปดหม่ืนแปดพันสองร้อยส่ีสิบสองบาทถ้วน) ประกอบด้วย   
ค่าใชจ่้ายดงัน้ี 

       1) ค่าตอบแทนวทิยากร  จาํนวน   7,200 บาท 
       2) ค่าอาหารกลางวนั  จาํนวน 22,950 บาท 
       3) ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม จาํนวน   9,450 บาท 
       4) ค่าจดัพิมพเ์อกสาร  จาํนวน 17,976 บาท 
       5) ค่าจา้งทาํนิทรรศการ  จาํนวน 23,326 บาท  
       6) ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ    จาํนวน   7,340 บาท 

2. ผลการเกบ็ข้อมูลแบบประเมินความพงึพอใจของผู้เข้ารับการอบรม มีดงันี ้ 
เกณฑ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์ขอ้มูลมีระดบัคะแนน ดงัน้ี 
- มีความพึงพอใจมากท่ีสุด ระดบัคะแนน เท่ากบั 5 
- มีความพึงพอใจมาก ระดบัคะแนน เท่ากบั 4 
- มีความพึงพอใจปานกลาง ระดบัคะแนน เท่ากบั 3 
- มีความพึงพอใจนอ้ย ระดบัคะแนน เท่ากบั 2 
- มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด ระดบัคะแนน เท่ากบั 1 
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การหาค่าเฉลีย่ 
- ค่าเฉล่ียระดบั 4.51 –5.00 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
- ค่าเฉล่ียระดบั 3.51–4.50 มีความพึงพอใจมาก 
- ค่าเฉล่ียระดบั 2.51 –3.50 มีความพึงพอใจปานกลาง 
- ค่าเฉล่ียระดบั 1.51 –2.50 มีความพึงพอใจนอ้ย 
- ค่าเฉล่ียระดบั 1.00–1.50 มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

ตอนที ่1 ผลการวเิคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที ่4  

จาํนวนร้อยละของเพศผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จํานวน(คน) ร้อยละ 

ชาย 43 35.83 
หญิง 77 64.17 
รวม 120 100 

 

จากตารางท่ี 6 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย 

ตารางที ่5  

จาํนวนร้อยละของประเภทหน่วยงานผู้ตอบแบบสอบถาม 

หน่วยงาน จํานวน(คน) ร้อยละ 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงฯ (กรม) 10 8.33 
รัฐวิสาหกิจ 0 0 
องคก์ารมหาชน 0 0 
หน่วยงานในสงักดั สป.ทส. 110 91.67 

รวม 120 100 
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จากตารางท่ี 7 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูห่น่วยงานในสงักดั 
สป.ทส. คิดเป็นร้อยละ 91.67 รองลงมาอยูห่น่วยงานในสงักดักระทรวงฯ (กรม) คิดเป็น
ร้อยละ 8.33 

ตอนที ่2 ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนําไปใช้ ต่อการเข้า
ร่วมโครงการ 

ตารางที ่6  
ความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนาํไปใช้ ของประเดน็ความคิดเห็น 

ด้านวทิยากร 

ข้อ ประเด็นความคดิเห็น 
ระดับความพงึพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การนําความรู้ไปใช้ 

ผลลพัธ์ 
มากทีสุ่ด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่
ระดับ 

SD 

1 การถ่ายทอดความรู้
ของวิทยากรมีความ
ชดัเจน 

78 คน 
(65%) 

36คน 
(30%) 

6คน 
(5%) 

0คน 
 

0 คน 4.6 0.59 มากท่ีสุด 

2 ความสามารถในการ
อธิบายเน้ือหา 

81คน 
(67.5%) 

34 คน 
(28.3%) 

5 คน 
(4.2%) 

0คน 
 

0คน 
 

4.63 0.56 มากท่ีสุด 

3 การเช่ือมโยงเน้ือหา 80คน 
(66.7%) 

36คน 
(30%) 

4 คน 
(3.3%) 

0คน 
 

0คน 
 

4.63 0.55 มากท่ีสุด 

4 ความครบถว้นของ
เน้ือหา 

85คน 
(70.8%) 

31 คน 
(25.9%) 

4คน 
(3.3%) 

0คน 
 

0คน 
 

4.675 0.54 มากท่ีสุด 

5 การใชเ้วลาตามท่ี
กาํหนดไว ้

77คน 
(64.2%) 

36 คน 
(30%) 

6 คน 
(5%) 

1คน 
(0.8%) 

0คน 
 

4.575 0.63 มากท่ีสุด 

6 การตอบขอ้ซกัถาม 71คน 
(59.2%) 

44 คน 
(36.7%) 

5 คน 
(4.1%) 

0คน 
 

0คน 
 

4.55 0.58 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 4.61 0.57 มากทีสุ่ด 

ร้อยละ 92.2 
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จากตารางท่ี 8 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในประเดน็ความ
คิดเห็นดา้นวิทยากรในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 92.2 

ตารางที ่7  

ความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนาํไปใช้ ของประเดน็ความคิดเห็น 

ด้านนิทรรศการ 

ข้อ ประเด็นความคดิเห็น 
ระดับความพงึพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การนําความรู้ไปใช้ 

ผลลพัธ์ 
มากทีสุ่ด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่
ระดับ 

SD 

1 รูปแบบมีความ
เหมาะสม สวย 
ชดัเจน 

68 คน 
(56.7%) 

45คน 
(37.5%) 

7คน 
(5.8%) 

0คน 
 

0 คน 4.5 0.61 มากท่ีสุด 

2 เน้ือหามีความ
น่าสนใจ และเขา้ใจ
ง่าย 

74คน 
(61.7%) 

43 คน 
(35.8%) 

3 คน 
(2.5%) 

0คน 
 

0คน 
 

4.59 0.54 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 4.55 0.57 มากทีสุ่ด 

ร้อยละ 91 
 

จากตารางท่ี 9 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในประเดน็ความ
คิดเห็นดา้นนิทรรศการ ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 91 
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ตารางที ่8   

ความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนาํไปใช้ ของประเดน็ความคิดเห็น 

ด้านสถานที ่/ ระยะเวลา / อาหาร 

ข้อ ประเด็นความคดิเห็น 
ระดับความพงึพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การนําความรู้ไปใช้ 

ผลลพัธ์ มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่
ระดับ 

SD 

1 สถานท่ีสะอาดและมี
ความเหมาะสม 

63 คน 
(52.5%) 

47คน 
(39.2%) 

10คน 
(8.3%) 

0คน 
 

0 คน 4.41 0.68 มาก 

2 ความพร้อมของอุปกรณ์
โสตทศันูปกรณ์ 

63คน 
(52.5%) 

42 คน 
(35%) 

14 คน 
(11.7%) 

1คน 
(0.8%) 

0คน 
 

4.39 0.72 มาก 

3 ระยะเวลาในการจดั
โครงการฯ มีความ
เหมาะสม 

67คน 
(55.9%) 

36คน 
(30%) 

16 คน 
(13.3%) 

1คน 
(0.8%) 

0คน 
 

4.41 0.7 มาก 

4 อาหารมีความเหมาะสม 67คน 
(55.9%) 

39 คน 
(32.5%) 

7คน 
(5.8%) 

7คน 
(5.8%) 

0คน 
 

4.38 0.84 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.4 0.75 มาก 

ร้อยละ 88 

 
จากตารางท่ี 10 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในประเดน็ความคิดเห็นดา้
ดา้นสถานท่ี / ระยะเวลา / อาหาร ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 88 
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ตารางที ่9  

ความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนาํไปใช้ ของประเดน็ความคิดเห็น 

ด้านความรู้ความเข้าใจ 
 

ข้อ ประเด็นความคดิเห็น 
ระดับความพงึพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การนําความรู้ไปใช้ 

ผลลพัธ์ มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่
ระดับ 

SD 

1 ความรู้ ความเขา้ใจใน
เร่ืองน้ี ก่อนเขา้ร่วม
โครงการฯ 

10 คน 
(8.3%) 

10คน 
(8.3%) 

45 คน 
(37.5%) 

34คน 
(28.4%) 

21 คน 
(17.5%) 

2.6 1.12 ปาน
กลาง 

2 ความรู้ ความเขา้ใจใน
เร่ืองน้ี หลงัเขา้ร่วม
โครงการฯ 

52คน 
(43.4%) 

61 คน 
(50.8%) 

7 คน 
(5.8%) 

0คน 
 

0คน 
 

4.38 0.59 มาก 

ค่าเฉลีย่เพิม่ขึน้ 1.78 

ร้อยละ 68.46 
  

จากตารางท่ี 11 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ ความเขา้ใจ ก่อน การอบรมใน
ระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 2.6 แต่เม่ือเขา้รับการอบรม ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ ความ
เขา้ใจ หลงั การอบรมในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.38 แสดงว่า ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความรู้ความ
เขา้ใจในการอบรมเพ่ิมข้ึน 1 ระดบั ค่าเฉล่ียเพ่ิมข้ึน 1.78 
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ตารางที ่10  

ความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนาํไปใช้ ของประเดน็ความคิดเห็น 

ด้านการนําความรู้ไปใช้ 
 

ข้อ ประเด็นความคดิเห็น 
ระดับความพงึพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การนําความรู้ไปใช้ 

ผลลพัธ์ มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่
ระดับ 

SD 

1 มีความมัน่ใจและ
สามารถนาํความรู้ท่ี
ไดรั้บไปใชไ้ด ้

56คน 
(46.7%) 

52 คน 
(43.3%) 

12 คน 
(10%) 

0คน 
 

0คน 
 

4.375 0.66 มาก 

2 คาดวา่สามารถนาํความรู้
ไปเผยแพร่ / ถ่ายทอดได ้

54 คน 
(45%) 

54คน 
(45%) 

12 คน 
(10%) 

0คน 
 

0คน 
 

4.36 0.66 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.37 0.66 มาก 

ร้อยละ 87.4 
 
 

 จากตารางท่ี 12 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ / ความรู้ความเขา้ใจ / 
การนาํไปใช ้ของประเดน็ความคิดเห็นดา้นการนาํความรู้ไปใช ้ในระดบัมาก 
คิดเป็นร้อยละ 87.4 
 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : 

เปรียบเทียบค่าเฉล่ียกบัเกณฑก์ารประเมินค่าเฉล่ียของ บุญชม ศรีสะอาด 2532 : 111 
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2.4. สรุปข้อเสนอแนะ 
       ข้อเสนอแนะในการอบรมคร้ังนี ้ไดแ้ก่  

               1) ควรเพ่ิมเร่ืองประวติัศาสตร์ของไทยเก่ียวกบัหน่วยงานในสงักดั
กระทรวงฯ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

       2) สมควรนาํมาบรรยายซํ้ าใหผู้รั้บการฝึกอบรม เพ่ือทบทวนใหผู้ไ้ม่มีความรู้
ทราบ 

       3) ภาครัฐควรทาํส่ือเผยแพร่ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั และเนน้ใหเ้ขา้ถึง
ประชาชนเพ่ิมข้ึน 

     4) อยากใหมี้การบรรยายแบบน้ีใหทุ้ก ๆ คนไดรั้บทราบ 
     5) วทิยากรมีความรู้ความสามารถรู้แจง้รู้จริง สมควรทาํเป็นซีรียอิ์ง

ประวติัศาสตร์ใหเ้ดก็ ๆ ดู 
     6) สมควรนาํมาใชบ้รรยายใหผู้รั้บการฝึกอบรมทุกระดบั ทุกประเภท ทุกคร้ัง

ท่ีมีการอบรม เพ่ือเป็นการทบทวนใหค้วามรู้แก่ผูมี้ความรู้นอ้ย 
 

2.5 สรุปประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการเข้าร่วมโครงการ (จากผู้เข้าร่วมโครงการ) 
      1) ไดรั้บความรู้เพ่ิมมากข้ึนเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของธงชาติไทย 

พฒันาการของธงชาติไทยจากอดีตถึงปัจจุบนั ความหมายท่ีแทจ้ริงของธงชาติไทยแต่ละ
สี ประวติัความเป็นมาและววิฒันาการของบทร้องเพลงชาติไทย/ประวติัเพลงชาติไทย 

      2) ไดท้ราบถึงกฎระเบียบการใช ้การชกั การประดบั ธงชาติไทยรวมทั้งการ
แสดงความเคารพต่อธงชาติไทย ทาํใหส้ามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

      3) ไดเ้รียนรู้และปฏิบติัการพบัธงชาติไทยท่ีถูกวธีิ 
      4) สามารถนาํความรู้ไปใชใ้นชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และถ่ายทอดถึงผูอ่ื้นได ้
      5) เอกสารสามารถนาํไปเผยแพร่ ถ่ายทอดใหแ้ก่บุคลากรภายในและภายนอก

องคก์รได ้
      6) เกิดความภาคภูมิใจต่อชาติและภาคภูมิใจในการเป็นเอกลกัษณ์ของชาติ 
      7) เกิดความรักชาติและสาํนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ท่ีทรงพระราชทานธง

ไตรรงคเ์ป็นธงชาติไทย 
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      8) เสริมสร้างความรู้เพ่ิมมากข้ึนจากองคค์วามรู้เดิม และเพ่ิมพนูความรู้ใหม่ ๆ ท่ี
ไม่เคยทราบมาก่อน 

      9) เกิดความซาบซ้ึงถึงธงชาติเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากไดรู้้ถึงความหมายอยา่งลึกซ้ึง 

2.6 การนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ (จากผู้เข้าร่วมโครงการ) 
       1) สามารถนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจาํวนั เช่น การประดบัธง
ชาติท่ีถูกตอ้ง การพบัธงชาติไทย 

      2) สามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปถ่ายทอดสู่บุคลากรภายในหน่วยงาน นกัเรียน 
ชุมชน เกษตรกร และคนรุ่นหลงัใหท้ราบถึงประวติัความเป็นมาของธงชาติไทย และ
ระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

      3) นาํความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นการปฏิบติังาน เช่น การจดังานต่างๆ 
      4) ถ่ายทอดจิตสาํนึกความรักชาติต่อเยาวชนรุ่นหลงั 
      5) นาํเอกสารท่ีไดรั้บไปเวยีนเผยแพร่ความรู้ใหแ้ก่บุคลากรภายในหน่วยงาน 
      6) นาํไปเผยแพร่ต่อผา่นส่ือออนไลน์ 
 

 



บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาดาํเนินการ เร่ือง “โครงการการเสริมสร้างการรับรู้ถึงความเป็นมาและ

ความสําคัญของธงชาติไทย เน่ืองในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย  ในคร้ังน้ี          
ผูข้อรับการประเมิน ไดศึ้กษารวบรวมขอ้มูลจากเอกสารทางวิชาการ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
รายงานการวิจยั ระเบียบ คาํสั่ง มติคณะรัฐมนตรี เอกสารทางราชการ ท่ีเก่ียวขอ้งกับ 
หลกัการและแนวทางในการจดัทาํโครงการและกิจกรรมเน่ืองในโอกาสครบรอบ 100 ปี 
ธงชาติไทย โดยมีวตัถุประสงค ์คือ 

 1. เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจและสร้างการรับรู้ถึงความเป็นมาและความสําคญั
ของธงชาติไทย รวมถึงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องให้แก่บุคลากรของ
หน่วยงานในสงักดั 

2. เพ่ือใหบุ้คลากรของหน่วยงานไดมี้ความรู้ ความเขา้ใจ และตระหนกัถึง การใช ้
การชกั การประดบั การแสดง และการเคารพธงชาติไทย อยา่งถูกตอ้ง  

3. เพ่ือนอ้มรําลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว ท่ีทรงพระราชทาน
ธงไตรรงคเ์ป็นธงชาติไทย และรําลึกถึงการเสียสละของบรรพบุรุษไทย 

 ผูข้อรับการประเมินไดศึ้กษาและดาํเนินการจดัทาํโครงการการเสริมสร้างการ
รับรู้ถึงความเป็นมาและความสําคญัของธงชาติไทย เน่ืองในโอกาสครบรอบ 100 ปี      
ธงชาติไทย โดยมีขอบเขตการดาํเนินงาน ประกอบดว้ย  

- กิจกรรมบรรยายเพ่ือสร้างการรับรู้ถึงความเป็นมาและความสําคญัของธงชาติ
ไทยเน่ืองในโอกาส ครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย  

- ฝึกปฏิบติัการพบัธงชาติไทยอยา่งถูกตอ้ง  

- จดันิทรรศการเน่ืองในโอกาส ครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย   
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โดยสามารถสรุปผลการดาํเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุงใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ไดด้งัน้ี 

1. สรุปผล 

1. 1 ผลการดาํเนินงานเชิงปริมาณ : มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ รวม จาํนวน 138 คน 
โดยแบ่งเป็น ผูเ้ขา้ร่วมอบรมตามกลุ่มเป้าหมาย จาํนวน 120 คน และผูบ้ริหาร วิทยากร 
และคณะเจา้หนา้ท่ีท่ีจดัทาํโครงการฯ จาํนวน 18 คน 

      1.2 ผลการดาํเนินงานเชิงคุณภาพ :  

 1) ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเกิดความรับรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความเป็นมาและ
ความสาํคญัของธงชาติไทย เพลงชาติไทย รวมถึงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
และเกิดความภาคภูมิใจต่อชาติ 

 2) ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดมี้ความรู้ ความเขา้ใจ และตระหนักถึง การใช ้
การชกั การประดบั การแสดง และการเคารพธงชาติไทย สามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 3) ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ และสามารถนาํความรู้ท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์ในการ
ปฏิบติังาน และในชีวติประจาํวนั  

4) ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ สามารถนาํไปถ่ายทอดสู่บุคลากรภายในหน่วยงาน
และภายนอกหน่วยงานได ้

5) ผูเ้ขา้ร่วมโครงการได้น้อมรําลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจา้อยู่หัว ท่ีทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และรําลึกถึงการเสียสละของ
บรรพบุรุษไทย 
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2. ปัญหา และอุปสรรค  

          ปัญหา/อุปสรรค ในการจดัทาํโครงการการเสริมสร้างการรับรู้ถึงความเป็นมา
และความสาํคญัของธงชาติ เน่ืองในโอกาสครบรอบ  100 ปี ธงชาติไทย  มีดงัน้ี 

ก่อนดาํเนินการ 
     การศึกษาขอ้มูลวิทยากรท่ีมีความรู้ความสามารถและมีความเช่ียวชาญดา้น  
องค์ความรู้ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับธงชาติไทย โดยวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ตอ้ง   
เป็นผูท่ี้มีความรู้ความเขา้ใจ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น หากสร้างความรู้ความเขา้ใจท่ี         
ไม่ถูกตอ้ง  จะส่งผลต่อผูท่ี้นาํขอ้มูลท่ีไดรั้บไปปฏิบติั และนาํไปถ่ายทอดใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
ทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน  

ระหวา่งดาํเนินการ  

          1. เน่ืองจากการจัดทําโครงการฯ ใช้ระยะเวลา จาํนวน  1 วนั  และได้เชิญ
กลุ่มเป้าหมายซ่ึงเป็นหน่วยงานในสังกดัท่ีอยู่ในส่วนภูมิภาคมาร่วมดว้ย ประกอบกบั
เร่ืองท่ีจะถ่ายทอดมีข้อมูลรายละเอียดค่อนข้างมาก ทําให้การถ่ายทอดความรู้ของ
วทิยากรตอ้งรวบรัด ไม่สามารถลงขอ้มูลเชิงลึกเพ่ือสร้างการรับรู้ไดอ้ยา่งละเอียด  

     2. พ้ืนท่ีสาํหรับจดัแสดงนิทรรศการเพ่ือเผยแพร่สร้างการรับรู้ให้กบัหน่วยงาน
ในสังกดั มีพ้ืนท่ีจาํกดั ไม่เอ้ืออาํนวยต่อการจดันิทรรศการ ทาํให้ไม่สามารถจดัแสดง
นิทรรศการอยา่งต่อเน่ือง หรือเป็นระยะเวลานานได ้

3. ข้อเสนอแนะ 
    เพ่ือให้การเสริมสร้างการรับรู้ ความเขา้ใจถึงความเป็นมาและความสาํคญัของ

ธงชาติไทย เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน ผูข้อรับการประเมินขอแสดง
ความคิดเห็นในการใหข้อ้เสนอแนะในการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

      1. ส่งเสริมให้มีการสร้างความรู้ความเขา้ใจถึงความเป็นมาและความสําคญั
ของธงชาติไทย รวมทั้ง กฎ ระเบียบ การใช ้การชกั การประดบั อยา่งต่อเน่ือง  
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     2. ควรมีการเผยแพร่องค์ความรู้เก่ียวกับธงชาติไทยผ่านส่ือดิจิทัล และให้
ความสาํคญักบัการส่ือสารในภายองคก์ร หรือการสร้างการรับรู้ภายในองคก์รเป็นหลกั 

     3. ควรจัดให้ มีโครงการการเสริมสร้างความรับ รู้ถึงความเป็นมาและ
ความสาํคญัของธงชาติ เน่ืองในโอกาสครบรอบ  100 ปี ธงชาติไทย ในพ้ืนท่ีส่วนภูมิภาค
ด้วย เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจให้หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม อยา่งทัว่ถึง และนาํองคค์วามรู้ไปขยายผลต่อไปได ้ 

      4. ควรใหมี้การบรรยายองคค์วามรู้เก่ียวกบัธงชาติไทย สอดแทรกใหผู้รั้บการ
ฝึกอบรมทุกระดบั ทุกประเภท ทุกคร้ังท่ีมีการจดัอบรมสมัมนา เพ่ือเป็นการทบทวนให้
ความรู้แก่ผูมี้ความรู้นอ้ย และขยายผลการสร้างการรับรู้ใหเ้กิดความยัง่ยนื 

       5. ในการดาํเนินงานตามแผนงานโครงการฯ จะตอ้งมีการวางแผนก่อนการ
ดาํเนินงาน และมีการมอบหมายหนา้ท่ีความรับผิดชอบใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบใน
เร่ืองต่าง ๆ อยา่งชดัเจน รวมทั้งตอ้งมีการติดตามผลการดาํเนินงาน 

      การสร้างความรับรู้ความเขา้ถึงความเป็นมาและความสําคญัของธงชาติไทย 
ถือเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัอยา่งมาก และสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาลในดา้นการส่งเสริม
ให้ทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกคน มีความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์มีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย ดงันั้น หน่วยงานภาครัฐควรทาํ
ส่ือเผยแพร่ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั เน้นให้เขา้ถึงประชาชนเพ่ิมข้ึน รวมทั้ ง การ
ส่ือสารภายในองค์กร หรือหน่วยงาน เพ่ือให้บุคลากรภายในหน่วยงานนาํไปขยายผล
ต่อไป และตอ้งมีการดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหเ้กิดองคค์วามรู้ท่ีย ัง่ยนื 
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