
1. ควรกําหนดนโยบายดานการประชาสัมพันธที่สอดคลองกับความตองการประชาชน โดยการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน เพ่ือทําใหงานที่ทําสามารถตอบสนองและเปนที่พึงพอใจของประชาชน รวมถึงการศึกษาวิเคราะหผลดีและผลเสีย 
หรือผลกระทบที่มีตอผูบริโภคกอนการดําเนินงานดานการประชาสัมพันธ 

2. ควรใหความสําคัญกับจัดทําแผนดานการประชาสัมพันธ โดยการจัดทําแผนไวลวงหนากอนดําเนินงานตามภารกิจ 
โดยการนําองคความรูที่ไดจากการประมวลผลความรูตาง  ๆ ภายในหนวยงานมาประยุกตใช กับการจัดทําแผนและ
กา ร ป ฏิ บั ติง า น ด า นก า ร ป ร ะช า สั ม พั น ธอ ย า ง จ ริ ง จั ง  ร วม ถึ ง ค ว ร ติ ด ต า ม แ ละ ป ร ะ เ มิน ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
ดานการประชาสัมพันธเปนประจําอยางนอยปละ 2 ครั้ง 

สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการเพ่ือคุมครองผูบริโภค
ใหไดรับความปลอดภัย เปนธรรม ไมถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูประกอบธุรกิจ รวมทั้งดําเนินคดีเพ่ือ
เรียกรองคาเสียหายแทนผูบริโภคเปนสวนรวม ตลอดจนดําเนินการเผยแพรวิชาการ และใหความรูแก
ผูบริโภค อยางไรก็ตาม ที่ผานมา สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคในกรุงเทพมหานครได
ประสบปญหาบางประการเก่ียวกับการบริหารจัดการดานการประชาสัมพันธ  เชน (1) การใช
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพ่ือการประชาสัมพันธไมเต็มประสิทธิภาพ โดยยังไมสามารถเขาถึง
ประชาชนในทุกระดับได และ (2) ไมไดเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็น หรือใหขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงการปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธของสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค เปนตน 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ประชาชนที่มาติดตอราชการหรือรองเรียนกับ
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร จํานวน 6,050 คน กลุมตัวอยาง จํานวน 1,265 คน ไดมาจาก
การคํานวณโดยใชสูตรของ ทาโร ยามาเน ที่ระดับความเชื่อม่ัน 97.50% หรือระดับความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยาง
ที่ระดับ 0.025 นอกจากนี ้ไดทําการสัมภาษณแนวลึกเฉพาะผูเชี่ยวชาญดวยตนเอง จํานวน 2 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ใชแบบสอบถามแบบมาตรประเมินคา (Rating Scale) ของ อาร. เอ. ลิเคิรท โดยแบงออกเปน 
3 ระดับ คือ เห็นดวยมาก ปานกลาง และนอย แบบสอบถามแบงเปน 4 สวน สวนที ่1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนที่  2 ปญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการดานการประชาสัมพันธของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
ในกรุงเทพมหานคร สวนที่ 3 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการดานการประชาสัมพันธของสํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร และสวนที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการดานการประชาสัมพันธของ
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร การวิเคราะหขอมูลไดวิเคราะหในรูปของตาราง รวมทั้งใช
รูปแบบการวิเคราะหเชิงพรรณนา โดยสถิติที่ใชในการวิจัย คือ คารอยละ คาเฉล่ีย (X) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) หลังจาก
วิเคราะหขอมูลแลว ผูศึกษาไดนําขอมูลมาเขียนบรรยายหรือพรรณนาพรอมตารางและภาพประกอบ

1. สรุปผลการศึกษาปญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการดานการประชาสัมพันธของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
ในกรุงเทพมหานคร ปรากฏวา กลุมตัวอยางเห็นดวยในระดับปานกลาง 6 ดานทั้ง 3 ขอคําถาม สวนอีก 1 ดาน กลุมตัวอยางเห็น
ดวยในระดับมาก 1 ขอคําถาม และกลุมตัวอยางเห็นดวยในระดับปานกลาง 2 ขอคําถาม ซ่ึงปญหาที่สําคัญ คือ สํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคในกรุงเทพมหานครไมมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธ 

2. สรุปผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการดานการประชาสัมพันธของสํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ปรากฏวา กลุมตัวอยางเห็นดวยในระดับมาก จํานวน 4 ดานทั้ง 3 ขอคําถาม และกลุมตัวอยางเห็น
ดวยในระดับปานกลาง จํานวน 2 ดานทั้ง 3 ขอคําถาม สวนอีก 1 ดาน กลุมตัวอยางเห็นดวยในระดับมาก 1 ขอคําถาม และเห็น
ดวยในระดับปานกลาง 2 ขอคําถาม ซ่ึงแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ คือ สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
ในกรุงเทพมหานครควรติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธเปนประจําอยางนอยปละ 2 ครั้ง 

3. สรุปผลการศึกษายุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการดานการประชาสัมพันธของสํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ปรากฏวา กลุมตัวอยางลวนเห็นดวยในระดับมากทั้ง 2 ขอคําถาม ซ่ึงยุทธศาสตรการพัฒนาการ
บริหารจัดการที่สําคัญ คือ การกําหนดเปนยุทธศาสตรใหสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร
ปฏิบัติงานดวยความรวดเร็ว

ผลการสัมภาษณแนวลึกเฉพาะผูเชี่ยวชาญ สรุปไดวา ควรมีการกําหนดแนวทางสําหรับการประเมินผลโครงการที่เก่ียวกับ
การประชาสัมพันธภายหลังเสร็จสิ้นโครงการแลว เพ่ือจะไดทราบถึงปญหาและหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาใหดีข้ึน และ
ควรกําหนดข้ันตอนการทํางาน หนาที่รับผิดชอบของบุคลากรในการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน พรอมทั้งเผยแพรใหผูที่เก่ียวของ
ไดรับทราบเพ่ือการปฏิบัติที่ถูกตอง รวดเร็ว ทั้งควรนําระบบเครือขายสารสนเทศที่ทันตอสถานการณมาปรับใชใน
การประชาสัมพันธเพ่ือใหบริการประชาชนที่มาใชบริการ 
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ผู ศึกษาไดท บทวนวรรณกรร มเก่ีย วกับแนวคิดหรือความหมาย ของการบริหาร จัดกา ร 
การประชาสัมพันธ และยุทธศาสตร จากนักวิชาการมาสรุปเปนความคิดเห็นของผูศึกษาเองในการให
ความหมายของคําตาง ๆ เพ่ือใชในการวิจัยครั้งนี ้ดังนี ้

การบริหารจัดการ หมายถึง การดําเนินงาน หรือการปฏิบัติงานใด ๆ ของสํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคในกรุงเทพมหานครตามเปาหมายเพ่ือใหเกิดประโยชนตอประชาชน และประเทศชาติ 
ทั้งนี้ ตามกรอบแนวคิดการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 7 ดาน

การประชาสัมพันธ หมายถึง การสื่อสารเพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ และความสัมพันธที่ดี 
ทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
ในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ตามกรอบแนวคิดการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 7 ดาน

ยุทธศาสตร  หมายถึง การวางแผนการดําเนินงาน และการจัดสรรทรัพยากรของหนวยงาน 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคในกรุงเทพมหานครเพ่ือเปนทางเลือก
ที่นําไปสูความสําเร็จ

การศึกษาครั้งนี ้ผูศึกษาไดใหความสําคัญกับการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี (Good Governance) โดยกรอบแนวคิดนี้สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ประกอบดวย 7 ดาน ไดแก (1) การเกิดประโยชนสุขของ
ประชาชน (2) การเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ (3) การมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา (4) การ
ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (5) การปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ (6) การอํานวยความสะดวกและ
การตอบสนองความตองการของประชาชน และ (7) การประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสมํ่าเสมอ

1. ศึกษาปญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการดานการประชาสัมพันธของสํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

2. ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการดานการประชาสัมพันธของสํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

3. ศึกษายุทธศาสตรการพัฒนา การบริหา รจัดการ ดานการ ประชาสัมพันธของสํา นักงา น
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
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