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บทคัดย่อ
การวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแผนกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ และ
ความสอดคล้ องกับแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) รวมถึง
ความต้ องการนักศึกษาระดับอุดมศึกษาด้ านการประชาสัมพันธ์ ในการร่วมงาน ใช้ ระเบียบ
วิธีวิเคราะห์เนื ้อหา และการวิจยั เชิงสารวจจากกลุ่มตัวอย่างจากแผนกิจกรรมหลักด้ าน
การประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภาครัฐจานวน 42 โครงการ กลุ่มตัวอย่างในการสารวจ
คือ นักประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐ จานวน 240 คน วิเคราะห์ด้วยสถิติการแจกแจง
ความถี่ หาค่าร้ อยละและค่าเฉลี่ย ทดสอบคาถามวิจยั ด้ วยสถิติไค-สแควร์ กาหนดระดับ
ความเชื่อมัน่ คือ .05 ผลการวิจยั พบว่า หน่วยงานภาครัฐจัดโครงการผลิตสื่อต่างๆ มากที่สดุ
เน้ นเรื่ องการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารขององค์กรตนเอง แผนกิจกรรมของ
หน่วยงานภาครัฐมีความสอดคล้ องกับแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2551-2565) ในการส่งเสริ มสนับสนุนโครงสร้ างพื ้นฐานการเรี ยนรู้ มากที่สุด และต้ องการ
นัก ศึก ษาด้ า นการประชาสัม พัน ธ์ เ ข้ า ร่ ว มงาน โดยคุณ ลัก ษณะที่ ห น่ว ยงานภาครั ฐ
ต้ องการมากที่สดุ คือ คุณลักษณะความเป็ นผู้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อผู้อื่น
คาสาคัญ: แผนกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ งานร่วมงานของนักศึกษา
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GOVERNMENTAL AGENCY’S ACTIVITIES PLANS AND
NEEDS OF PUBLIC RELATIONS STUDENTS FOR JOINING
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ABSTRACT
This research had the purpose to study activity plans of governmental
agencies, consistency with the 2nd Long-term Higher Education Plan (20082022), and needs of higher education students for public relations on student
participation. The study used content analysis of public relations activity by 42
major projects of government agencies. In addition, a survey was conducted of
240 government agency publicists. Data were analyzed by descriptive statistics,
and research hypotheses were tested by Chi-square. Statistical significatn levels
were determined at .05. Results indicate that governmental agencies arranged
most projects as a form of media production project, emphasizing public
relations of their own organization news and information. The activity plan of
governmental agencies conforms to the Long-term Higher Education Plan (20082022). The plan calls for the promotion and support of the learning infrastructure and
requires public relations on student participation. The public agencies most need to
practice responsibility towards themselves and other people.
KEY WORDS: Long-term higher education plan, Public relations,
Student participation
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บทนา
ข้ อมูลการจัดอันดับคุณภาพระบบการศึกษาจาก The Global Competitiveness
Report 2012-2013 ประเทศในกลุ่มอาเซียน 8 ประเทศ โดยไม่มีพม่าและลาวเข้ าร่ วม
จัดอันดับ ผลปรากฏว่า ประเทศที่มีคณ
ุ ภาพระบบการศึกษาดีที่สุดในกลุ่มอาเซียน คือ
ประเทศสิงคโปร์ (Rank 3) ประเทศมาเลเซีย (Rank 14) ประเทศบรู ไน ดารุ สซาลาม
(Rank 25) ประเทศฟิ ลิ ป ปิ นส์ (Rank 45) ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย (Rank 47) ประเทศ
เวียดนาม (Rank 72) และประเทศไทย (Rank 78) ตามลาดับ (Schwab, 2012: 119-367)
แม้ ว่ารัฐบาลไทยจะได้ จดั สรรงบประมาณ ปี 2556 ด้ านการศึกษาไว้ ประมาณ 460,000
ล้ า นบาทหรื อ ร้ อยละ 20 ของงบประมาณทัง้ หมด แต่คุณ ภาพระบบการศึก ษาของ
ประเทศไทยก็ยงั ไม่ดี (ปั ญญา เบญจศิริวรรณ, 2556: 23-25) สาหรับแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) มีเป้าหมายที่จะยกระดับคุณภาพอุดมศึกษา
ของประเทศไทย โดยมุ่งพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษา
ในการสร้ างความรู้ และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
สามารถท างานกั บ ภาคการผลิ ต จริ ง เพื่ อ ผลัก ดัน อุ ต สาหกรรมความรู้ ให้ เกิ ด ขึ น้
นอกจากนี ้หน่วยงานของรัฐควรร่วมกับภาคเอกชนกาหนดยุทธศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่อดุ มศึกษาสามารถมีสว่ นร่วมด้ วย เพราะในอนาคต นอกจาก
ความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์ แล้ ว ความสามารถก็เป็ นอีกสิ่งที่สาคัญ อุดมศึกษาจึงควรเพิ่ม
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พืน้ ที่การเรี ยนรู้ ในแบบทักษะชีวิต ทักษะสังคมและสมรรถนะพืน้ ฐานร่ วม (Baseline
competencies) (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551: 3-7)
สาหรับวิชาชีพที่ต้องอาศัยทักษะด้ านวิชาการและวิชาชีพคู่กันนัน้ มีอยู่มาก
และอาชีพด้ านการประชาสัมพันธ์ก็เป็ นอีกอาชีพหนึง่ ที่ต้องอาศัยทักษะด้ านวิชาการและ
วิ ชาชี พคู่กัน โดยนักประชาสัมพันธ์ ปั จจุบันเป็ นที่ ต้ องการของทุ กองค์ กร เพราะการ
ประชาสัมพันธ์ มีบทบาทสูงในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจ
และความรู้สกึ นึกคิดที่ดีตอ่ องค์กร อันจะนาไปสูผ่ ลดีต่อองค์กรในระยะยาว (วิรัช ลภิรัตนกุล,
2540: 2-3)
ดังนัน้ หน่ วยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาสัง คมจึ ง ต้ องมี
หน่วยงานด้ านการประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐบาลเพราะต้ องการที่จะ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม โครงการของรัฐให้ ประชาชนได้ รับรู้และเข้ าใจ สร้ างการจดจา
และสร้ างความเข้ าใจอันดีระหว่างประชาชนกับรัฐ นอกจากนี ้ การประชาสัมพันธ์ยงั เป็ น
ช่องทางให้ ประชาชนสามารถค้ นหาข้ อมูลข่าวสารจากฝ่ ายรัฐ รวมถึงเป็ นช่องทางในการ
แสดงความคิดเห็นต่อรัฐได้ (รุ่ งนภา พิตรปรี ชา, 2556: 191-193) ดังนัน้ การวิจยั เรื่ อง
“การศึกษาแผนกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐและความต้ องการนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
ในการร่ วมกิ จ กรรม” ผู้วิจัยจึง ได้ ศึกษาแผนกิ จ กรรมหลักของหน่วยงานภาครัฐ และ
ศึกษาความสอดคล้ องระหว่างแผนกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐกับแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ตลอดจนศึกษาความต้ องการนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาด้ านการประชาสัมพันธ์ในการร่วมงานกับหน่วยงานภาครัฐ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาแผนกิจกรรมด้ านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐ
2. เพื่อศึกษาความสอดคล้ องระหว่างแผนกิจกรรมด้ านการประชาสัมพันธ์
ของหน่วยงานภาครัฐกับแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)

แผนกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐและความต้องการนักศึกษา
ด้านการประชาสัมพันธ์ในการร่วมงาน
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
งานวิจัยชิน้ นีจ้ ะช่วยให้ ทราบทิศทางและรู ปแบบลักษณะของแผนกิจ กรรม
ด้ านการประชาสัมพันธ์ ของหน่วยงานภาครัฐ และความสอดคล้ องระหว่างแผนกิจกรรม
ของหน่ว ยงานภาครั ฐ กับแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)
รวมถึงทราบความคิดเห็น และความต้ องการนักศึกษาด้ านการประชาสัมพันธ์ในการร่วมงาน
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐ
ขอบเขตการวิจัย
ในส่วนของการวิเคราะห์เนือ้ หา (Content Analysis) ประชากรในการศึกษา
คือ แผนกิจกรรมด้ านการประชาสัมพันธ์ ประจาปี 2557 ของ 20 หน่วยงานหลักภาครัฐ
ประกอบด้ วย 1) สานักนายกรัฐมนตรี 2) กระทรวงกลาโหม 3) กระทรวงมหาดไทย 4)
กระทรวงการคลัง 5) กระทรวงพาณิชย์ 6) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 7) กระทรวง
คมนาคม 8) กระทรวงอุตสาหกรรม 9) กระทรวงยุติธรรม 10) กระทรวงศึกษาธิการ 11)
กระทรวงการต่างประเทศ 12) กระทรวงสาธารณสุข 13) กระทรวงแรงงาน 14) กระทรวง
วัฒนธรรม 15) กระทรวงพลังงาน 16) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
17) กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม 18) กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี 19) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ 20) กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา สาหรับส่วนของการสารวจข้ อมูล (Survey research) ประชากรใน
การศึกษา คือ บุคลากรด้ านงานประชาสัมพันธ์ของ 20 หน่วยงานหลักภาครัฐ
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) จากแผนกิจกรรมด้ านการประชาสัมพันธ์
ประจาปี 2557 ของ 20 หน่วยงานหลักภาครัฐ โดยไม่มีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ทังนี
้ ้เพื่อ
ศึกษาทุกกิจกรรมด้ านการประชาสัมพันธ์ โดยจะต้ องเป็ นกิจกรรมที่บรรจุในแผนปฏิบตั ิ
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ราชการซึ่งได้ รับอนุมตั ิแล้ ว ผู้วิจยั ได้ รับแผนกิจกรรมด้ านการประชาสัมพันธ์ ตอบกลับมา
จากหน่วยงานภาครั ฐทัง้ สิ น้ 7 หน่วยงาน ได้ แก่ กระทรวงพาณิ ชย์ กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กระทรวง
การพัฒ นาสัง คมและความมั่น คงของมนุษ ย์ และกระทรวงการท่อ งเที่ ย วและกี ฬ า
จานวนทังสิ
้ ้น 42 โครงการ
ส่วนการวิจยั เชิงสารวจ (Survey research) เนื่องจากแต่ละกระทรวงมีหน่วยงานย่อย
ที่ทางานด้ านการประชาสัมพันธ์แตกต่างกัน เรี ยกชื่อแตกต่างกัน และกระทรวงเดียวกัน
แต่อยู่คนละพื ้นที่ ทาให้ งานบุคลากรของแต่ละกระทรวงไม่สามารถระบุจานวนที่ แท้ จริง
ของผู้ที่ทางานประชาสัมพันธ์ได้ ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงสุม่ กลุ่มตัวอย่างแบบไม่เน้ นกระบวนการสุม่
(Nonrandom sampling procedures) ซึ่ ง เหมาะสมกั บกรณี ที่ ไม่ สามารถก าหนดขนาด
ประชากรได้ จากนันสุ
้ ่มแบบตามสะดวก (Convenient sampling) โดยแจกแบบสอบถาม
ทัง้ 20 กระทรวง กระทรวงละ 20 ชุด รวม 400 ชุด ผู้วิจยั แจกแบบสอบถามเฉพาะผู้ที่
ทางานด้ านการประชาสัมพันธ์ หรื อเกี่ ยวข้ องกับงานประชาสัมพันธ์ เท่านัน้ ผู้วิจยั ได้ รับ
แบบสอบถามคืนกลับมาจาก 17 หน่วยงาน ได้ แก่ สานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิ การ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงแรงงาน กระทรวงพลังงาน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกี ฬา รวมทัง้ สิน้
240 ชุด
สถิ ติ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ด้ านเนื อ้ หาความสอดคล้ องใช้ สถิ ติ ร้ อยละ
(Percentage) และทดสอบคาถามวิจัยด้ วยสถิติไค-สแควร์ (Chi-square : χ2) กาหนด
ระดับความเชื่อมั่นคือ .05 ส่วนการวิเคราะห์แบบสอบถามใช้ สถิติการแจกแจงความถี่
(Frequency) หาค่าร้ อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean)
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์ หมายถึง การติดต่อสื่ อสารกับประชาชนกลุ่มเป้ าหมาย
เพื่อให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจ และความรู้สึกนึกคิดที่ดีตอ่ องค์กร ดังนัน้ การประชาสัมพันธ์
จึงไม่ใช่แค่การเผยแพร่ ข่าวสาร แต่ต้องสร้ างสรรค์กิจกรรมให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจด้ วย
เพราะความเข้ าใจอันดีและการสร้ างสัมพันธภาพที่ดีกับประชาชนนันจะช่
้ วยให้ เกิดผลดีต่อ
องค์กรในระยะยาว (วิรัช ลภิรัตนกุล, 2540: 2) ด้ านวิชาชีพการทาประชาสัมพันธ์ ณิชยา
ชัยวิสทุ ธิ์ (2554) อธิบายว่า คือการทาให้ กิจกรรมหรื อข่าวสารขององค์กรได้ เผยแพร่ ให้
ผู้ค นได้ เ ห็ น ได้ ยิ น บ่อ ยๆ โดยผู้รั บ สารได้ เ ห็ น ได้ ยิ น จากสื่ อ ที่ ร ายงานข่า วในเชิ ง บวก
จนกระทัง่ ผู้รับสารเกิดการยอมรับและศรัทธา ไม่ใช่เห็นหรื อได้ ยินจากการไปซื ้อพื ้นที่เพื่อ
โฆษณา สาหรับริชาร์ ด แลร์ เมอร์ (2005) กล่าวว่า บางคนรู้สกึ ว่าประชาสัมพันธ์ไม่ได้ ทา
อะไร แต่ความจริ งนันการประชาสั
้
มพันธ์ต้องสร้ างความสัมพันธ์กบั สื่อ แจ้ งข่าวสารของ
องค์กรหรื อสินค้ า จัดแสดงสินค้ า สร้ างแบรนด์ สื่อสารการตลาด เขียนข่าว เขียนบทความ
รวมถึงการสื่อสารภายในองค์กร ยิ่งไปกว่านันการประชาสั
้
มพันธ์ ต้องต่อสู้กับความคิดที่
ผิดๆ ด้ วย
สรุปแล้ วการประชาสัมพันธ์ หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องผูกพันกับหมู่คน โดย
องค์กรจะดาเนินการตามแผนเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ในการสร้ างทัศนคติที่ดีตอ่ องค์กร
ให้ เกิ ดกับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จะเห็นได้ ว่าการประชาสัมพันธ์ มี ลักษณะสาคัญคือ เป็ น
กิจกรรมที่มีการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้ างทัศนคติที่ดี ความเชื่อถือและ
ภาพลักษณ์ที่ดีตอ่ องค์กร และเป็ นกิจกรรมที่สร้ างความสัมพันธ์ที่ดีกบั กลุม่ เป้าหมายทัง้
ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร
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แนวคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ (Events)
เมื่อการประชาสัมพันธ์ มีความสาคัญในการสื่อสาร การจัดกิจกรรมจึงเป็ น
เครื่ องมื อ หนึ่ ง ที่ จ ะช่ ว ยสื่ อ สารไปยั ง กลุ่ ม เป้ าหมายได้ เนื่ อ งจากกิ จ กรรมช่ ว ยให้
กลุ่มเป้าหมายมีความสนใจและมาเข้ าร่วมกิจกรรมตามแผนที่นกั ประชาสัมพันธ์ได้ วางไว้
และยังเป็ นที่ส นใจในแง่ ของข่าว ซึ่งนักประชาสัมพันธ์ ไ ด้ กาหนดประเด็นข่าวไว้ ด้ว ย
ดังนัน้ การสร้ างเหตุการณ์พิเศษ โดยสร้ างสรรค์กิจกรรมพิเศษด้ านการประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบต่างๆ จึงเป็ นกลวิธีในการสร้ างภาพลักษณ์ขององค์กร ซึ่งนับเป็ นเป้าหมายของ
การประชาสัมพันธ์ (อภิชจั พุกสวัสดิ,์ 2556 : 83-90)
ด้ านภัสสรา เกษมสุวรรณ (2550) อธิบายกิจกรรมพิเศษ (Events) ว่ากิจกรรม
พิเศษ คือ เครื่ องมือสื่อสารการตลาดชนิดหนึ่งที่ต้องการทาให้ สินค้ านันๆ
้ สามารถสื่อสารไป
ถึงลูกค้ ากลุ่มเป้าหมายได้ เป็ นอย่างดี นอกจากนี ณ
้ ิ ชยา ชัยวิสุทธิ์ (2554) ได้ กล่าวว่า
การที่จะทาให้ เกิดข่าวได้ อีกประเภท คือ การจัดกิจกรรมพิเศษ (Events) เพราะมีโอกาส
ที่จะได้ ประชาสัมพันธ์ สูง เช่น การจัดงานการกุศล การจัดงานหารายได้ เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสต่างๆ กิจกรรมรู ปแบบนี ้จะสามารถได้ พื ้นที่หน้ าข่าวสังคมและควรจะทา
อย่างต่อเนื่อง ทาด้ วยใจ จนกระทัง่ วันหนึ่งกิจกรรมการกุศลกลายมาเป็ นโลโก้ ว่าองค์กร
ของเราต้ องเป็ นแม่งาน ซึ่งจะส่งผลให้ การเชิญบุคคลสาคัญ คนดังต่างๆ ทาได้ ง่าย และ
ได้ รับการเผยแพร่จากสื่อมวลชนโดยง่ายและกว้ างขวาง
แม้ ว่ า การสร้ างเหตุก ารณ์ พิ เ ศษ หรื อ กิ จ กรรมพิ เ ศษจะเป็ นกลวิ ธี ที่ อ งค์ ก ร
ภาคเอกชนนิยมนามาใช้ เป็ นเครื่ องมือด้ านการประชาสัมพันธ์ แต่ในปั จจุบนั เราก็พบว่า
องค์กรภาครัฐก็มีการใช้ กลวิธีนี ้ด้ วยเช่นกัน เนื่องจากการจัดกิจกรรมพิเศษนันเป็
้ นการ
ประชาสัมพันธ์ เชิงรุ กที่ได้ ผลเป็ นอย่างดีทงในแง่
ั้
การโน้ มน้ าวใจผู้รับสาร หรื อผู้บริ โภค
ตลอดจนเพื่อการสร้ างภาพลักษณ์ตามที่ต้องการ ดังนัน้ ในปั จจุบนั การประชาสัมพันธ์
จึงถูกนามาใช้ เป็ นกลยุทธ์ ในการสื่อสารการตลาดด้ วย เรี ยกว่าการประชาสัมพันธ์ ทาง
การตลาดมีลักษณะการเผยแพร่ ข่าวสาร การสื่อสารโน้ มน้ าวใจ และการสื่อสารเพื่ อ
สร้ างภาพลักษณ์ (รัตนาวดี ศิริทองถาวร, 2546: 170-171)

แผนกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐและความต้องการนักศึกษา
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ผลการวิจัย
1. การวิเคราะห์เนือ้ หา พบว่า หน่วยงานภาครัฐทัง้ 7 หน่วยงานจัดโครงการ
ผลิตสื่อต่างๆ มากที่สดุ รองลงมาเป็ นการจัดโครงการสัมมนา โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์
และโครงการชุมชนสัมพันธ์ ถัดไปเป็ นโครงการประกวดต่างๆ และพบว่าลักษณะการ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐเน้ นไปเรื่ องการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์กรตนเอง เผยแพร่ข่าวสารกิจกรรม ตลอดจนเผยแพร่ ความรู้ ตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
องค์กรมากที่สุด รองลงมาเน้ นการสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีกับประชาชนทั่วไป ชุมชน และ
สื่อมวลชน รวมถึงการสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีให้ กบั องค์กรผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตา่ งๆ ถัดไป
เน้ นการสร้ างฐานข้ อมูลและการเป็ นองค์ความรู้ ให้ ประชาชนทัว่ ไปได้ เรี ยนรู้ ค้ นคว้ าผ่าน
ระบบเครื อข่ายข้ อมูลที่พฒ
ั นาขึ ้นของแต่ละองค์กร
2. การศึกษาความสอดคล้ องระหว่างแผนกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐกับแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ผลการวิจยั พบว่า แผนกิจกรรม
ของหน่วยงานภาครัฐ 7 หน่วยงาน จานวน 42 โครงการ มี ความสอดคล้ องกับแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงความสอดคล้ องระหว่างแผนกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐกับแผน

อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)
1. การพัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
พิจารณาจากเนื ้อหาของแผนกิจกรรมที่เน้ นพัฒนาให้ มีความสามารถ
ในการสือ่ สารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ การคิดวิเคราะห์
วางแผนงาน การใช้ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การแก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ า การออกแบบและความคิดสร้ างสรรค์
การทางานเป็ นทีม ความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อผู้อื่น
การเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง การบริ หารจัดการ และการมีคณ
ุ ธรรม
จริ ยธรรม

จานวน
1

ร้ อยละ
2.38
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แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)
จานวน
2. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันระดับชาติ
1
พิจารณาจากเนื ้อหาของแผนกิจกรรมที่เน้ นพัฒนานักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา หรื อผลงานของนักศึกษาให้ สามารถเข้ าร่วม
การแข่งขันระดับชาติ
3. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอาเซียน
1
พิจารณาจากเนื ้อหาของแผนกิจกรรมที่เน้ นพัฒนานักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาหรื อผลงานของนักศึกษาให้ สามารถเข้ าร่วม
การแข่งขันระดับอาเซียน
4. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ
1
พิจารณาจากเนื ้อหาของแผนกิจกรรมที่เน้ นพัฒนานักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา หรื อผลงานของนักศึกษาให้ สามารถเข้ าร่วม
การแข่งขันระดับนานาชาติ
5. การพัฒนาบุคลากรในระดับอุดมศึกษา
0
พิจารณาจากเนื ้อหาของแผนกิจกรรมที่เน้ นพัฒนาบุคลากรในทุก
ระดับทังด้
้ านวิชาการ วิชาชีพ การยกย่อง การแลกเปลีย่ นองค์ความรู้
การใช้ บคุ ลากรร่วมกัน และกิจกรรมที่จะมีสว่ นเปลีย่ นแปลงบุคลากร
ในทางทีด่ ีขึ ้น
6. การเชื่อมโยงและสร้ างเครื อข่ายกับสถาบันระดับอุดมศึกษา
1
พิจารณาจากเนื ้อหาของแผนกิจกรรมทีเ่ ชื่อมโยงเครื อข่ายความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐกับสถาบันระดับอุดมศึกษา เช่น การจัดหลักสูตรระยะสัน้
การสร้ างศูนย์การเรี ยนรู้ ข้ อตกลงความร่วมมือ เป็ นต้ น
7. การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
0
ภาคใต้
พิจารณาจากเนื ้อหาของแผนกิจกรรมที่เน้ นพัฒนานักศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษา ระบบการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
ซึง่ ประกอบด้ วย จังหวัดยะลา ปั ตตานี นราธิวาส สตูลและ 4 อาเภอ
ของจังหวัดสงขลา ได้ แก่ อาเภอจะนะ นาทวี สะบ้ าย้ อยและเทพา

ร้ อยละ
2.38

2.38

2.38

0

2.38

0

แผนกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐและความต้องการนักศึกษา
ด้านการประชาสัมพันธ์ในการร่วมงาน

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)
8. การส่งเสริ มสนับสนุนโครงสร้ างพื ้นฐานการเรี ยนรู้
พิจารณาจากเนื ้อหาของแผนที่สง่ เสริ มสนับสนุนระบบโครงสร้ าง
พื ้นฐานการเรี ยนรู้ ให้ สนองต่อการเรี ยนรู้ของนักศึกษาหรื อผู้รับบริ การ
ประกอบด้ วยสือ่ ประกอบการเรี ยนรู้ อุปกรณ์ ห้ องสมุด ศูนย์การเรียน
ชุมชนแหล่งเรี ยนรู้ เครื อข่าย ภูมปิ ั ญญารวมทังเทคโนโลยี
้
ตา่ งๆ เพื่อ
สนับสนุนการเรี ยนรู้ให้ ได้ ประโยชน์อย่างสูงสุดและเป็ นที่ยอมรับของ
สังคม
รวม
D.F
2
7
209.21

จานวน
37

ร้ อยละ
88.10

42
 2 crit
14.07

100
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เมื่ อทดสอบความแตกต่างของความสอดคล้ องระหว่ า งแผนกิ จ กรรมของ
หน่วยงานภาครัฐกับแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ด้ วยสถิติ
ไค-สแควร์ พบว่า มี ความแตกต่างอย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .05 (χ2 = 209.21;
p< .001) กล่าวคือ แผนกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ 7 หน่วยงาน จานวน 42 โครงการ
สอดคล้ องกับแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) โดยสอดคล้ อง
ในการส่งเสริมสนับสนุนโครงสร้ างพื ้นฐานการเรี ยนรู้มากที่สดุ (ร้ อยละ 88.10)
3. ผลการสารวจพบดังนี ้
ตารางที่ 2 แสดงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรื อโครงการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

ภาครัฐในปี 2557
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
2. เพื่อป้องกันและรักษาชื่อเสียง
3. เพื่อสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีทงภายในและภายนอกองค์
ั้
กร
4. เพื่อสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีให้ กบั องค์กร
5. อื่นๆ

จานวน

ร้ อยละ

201
71
147
167
14

83.8
29.6
61.3
69.6
5.8
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จากตารางที่ 2 กลุ่มตัวอย่างจานวน 240 คน พบว่า วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
หรื อโครงการประชาสัมพันธ์ ของหน่วยงานภาครั ฐในปี 2557 จัดขึน้ เพื่ อเผยแพร่ ข้ อมูล
ข่าวสารมากที่สดุ จานวน 201 คน (ร้ อยละ 83.8)
ตารางที่ 3 แสดงประสบการณ์การทางานร่ วมกับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
ประสบการณ์
เคย
ไม่เคย
รวม

จานวน
91
149
240

ร้ อยละ
37.9
62.1
100

จากตารางที่ 3 กลุ่มตัวอย่างจานวน 240 คน พบว่า ไม่เคยมีประสบการณ์ การ
ทางานร่ วมกับนักศึกษาระดับอุดมศึกษามากกว่าเคยมีประสบการณ์ กล่าวคือ ไม่เคยมี
ประสบการณ์ จานวน 149 คน (ร้ อยละ 62.1) และเคยมีประสบการณ์ จานวน 91 คน (ร้ อยละ
37.9)
ตารางที่ 4 แสดงความต้ องการนักศึกษาระดับอุดมศึกษาร่ วมท างานกับหน่วยงาน

ภาครัฐ

ระดับความต้ องการ
ต้ องการมากที่สดุ
ต้ องการมาก
ต้ องการปานกลาง
ต้ องการน้ อย
ไม่ต้องการ
รวม

จานวน
35
67
104
27
7
240

ร้ อยละ
14.6
27.9
43.3
11.3
2.9
100

จากตารางที่ 4 กลุ่มตัวอย่างจานวน 240 คน พบว่า มี ความต้ องการนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาร่วมทางานกิจกรรมประชาสัมพันธ์กบั หน่วยงานภาครัฐ ในระดับปานกลาง
มากที่สุด จานวน 104 คน (ร้ อยละ 43.3) รองลงมามีความต้ องการในระดับมาก จานวน
67 คน (ร้ อยละ 27.9) ถัดไปมีความต้ องการในระดับมากที่สดุ จานวน 35 คน (ร้ อยละ 14.6)
และไม่ต้องการน้ อยที่สดุ จานวน 7 คน (ร้ อยละ 2.9)

แผนกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐและความต้องการนักศึกษา
ด้านการประชาสัมพันธ์ในการร่วมงาน
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ตารางที่ 5 แสดงคุณลักษณะนักศึกษาด้ านการประชาสัมพันธ์ที่หน่วยงานภาครัฐต้ องการ

คุณลักษณะ
1. คุณวุฒิด้านประชาสัมพันธ์
หรื อสาขาที่เกี่ยวข้ อง
2. ความสามารถในการสือ่ สาร
ภาษาไทยระดับดี
3. ความสามารถในการสือ่ สาร
ภาษาไทยและภาษา
ต่างประเทศระดับดี
4. ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์และวางแผนงาน
5. ความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6. การแก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ า

ต้ องการ ต้ องการ ต้ องการ ต้ องการ ต้ องการ ค่าเฉลีย่
มาก
มาก
ปาน
น้ อย
น้ อย (Mean)
ที่สดุ
กลาง
ทีส่ ดุ
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
108
96
35
1
(45%) (40%) (14.6%) (0.4%)
103
117
20
0
(42.9%) (48.8%) (8.3%) (0%)
102
105
32
1
(42.5%) (43.8%) (13.3%) (0.4%)

0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)

90
123
(37.5%) (51.3%)
116
99
(48.3%) (41.3%)

128
(53.3%)
7. การออกแบบและ
128
ความคิดสร้ างสรรค์
(53.3%)
8. การทางานเป็ นทีม
148
(61.7%)
9. ความรับผิดชอบต่อตนเอง 160
และต่อผู้อื่น
(66.7%)
10. ใฝ่ รู้ และเรี ยนรู้สงิ่ ใหม่ๆ
140
อย่างต่อเนื่อง
(58.3%)

98
(40.8%)
95
(39.6%)
83
(34.6%)
70
(29.2%)
92
(38.3%)

4.3
4.35
4.28

24
(10%)
24
(10%)

3
(1.3%)
1
(0.4%)

0
(0%)
0
(0%)

4.25

14
(5.8%)
14
(5.8%)
9
(3.8%)
10
(4.2%)
8
(3.3%)

0
(0%)
3
(1.3%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)

0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)

4.47

4.38

4.45
4.58
4.63
4.55
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คุณลักษณะ
11. ความสามารถใน
การบริ หารจัดการ
อารมณ์ของตนเอง
12. มนุษยสัมพันธ์ และ
การสร้ างพันธมิตร
13. คุณธรรมและจริ ยธรรม
ในวิชาชีพ
14. ความรู้ความสามารถ
ด้ านสังคมและ
วัฒนธรรม
15. ความสามารถใน
การบริ หารเวลา
16. ความสามารถภาคปฏิบตั ิ
การลงพื ้นที่ การลงมือ
ทางาน
17. ความสามารถใน
การวิพากษ์ วิจารณ์งาน
ของตนเองและผู้อื่น
18. ความสามารถใน
การนาเสนอ

ต้ องการ ต้ องการ ต้ องการ ต้ องการ ต้ องการ ค่าเฉลีย่
มาก
มาก
ปาน
น้ อย
น้ อย (Mean)
ที่สดุ
กลาง
ทีส่ ดุ
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
136
88
16
0
0
4.5
(56.7%) (36.7%) (6.7%) (0%)
(0%)
143
88
9
0
(59.6%) (36.7%) (3.8%) (0%)
142
87
9
2
(59.2%) (36.3%) (3.8%) (0.8%)
89
119
29
3
(37.1%) (49.6%) (12.1%) (1.3%)

0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)

4.56

128
98
14
(53.3%) (40.8%) (5.8%)
106
11
21
(44.2%) (46.3%) (8.8%)

0
(0%)
2
(0.8%)

0
(0%)
0
(0%)

4.47

71
107
50
11
(29.6%) (44.6%) (20.8%) (4.6%)

1
(0.4%)

3.98

89
124
21
(37.1%) (51.7%) (8.8%)

0
(0%)

4.23

6
(2.5%)

4.54
4.22

4.34

จากตารางที่ 5 กลุ่มตัวอย่างจานวน 240 คน พบว่า คุณลักษณะนักศึกษาด้ าน
การประชาสัมพันธ์ ที่หน่วยงานภาครัฐต้ องการให้ เข้ ามาร่ วมงานมากที่สุดคือ คุณลักษณะ
ความเป็ นผู้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อผู้อื่น (Mean = 4.63)

แผนกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐและความต้องการนักศึกษา
ด้านการประชาสัมพันธ์ในการร่วมงาน
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สาหรับสภาพปั ญหาการจัดกิจกรรมด้ านการประชาสัมพันธ์ ของหน่วยงานภาครัฐ
ผลการวิจยั พบว่า การขาดงบประมาณ ผู้บริ หารขาดความเข้ าใจเรื่ องการประชาสัมพันธ์
และบุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ ความร่ วมมื อ ส่วนสภาพปั ญหาการท างานร่ วมกับ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ผลการวิจยั พบว่า ปั ญหาอันดับต้ นๆ คือความคิดเห็นไม่ตรงกัน
การลงมือปฏิบตั ิขดั แย้ งกัน และนักศึกษาขาดความรับผิดชอบ ขาดประสบการณ์ และ
ไม่มีวฒ
ุ ิภาวะ
สรุปและอภิปรายผล
ลักษณะการจัดโครงการและการจัดกิจกรรมด้ านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
ภาครัฐ เน้ นเรื่ องการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารขององค์กรตนเองมากที่สุด ซึ่ง
สอดคล้ องกับแนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์กล่าวคือ การประชาสัมพันธ์เป็ นกิจกรรม
ที่มีการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้ างทัศนคติที่ดี สร้ างความน่าเชื่อถือและ
สร้ างภาพลักษณ์ ที่ดีต่อองค์กร (วิรัช ลภิ รัตนกุล , 2540: 2) และสอดคล้ องกับรุ่ งนภา
พิ ต รปรี ชา (2556) คื อหน่วยงานของรั ฐบาลต้ องการเผยแพร่ ข้ อมูลข่ าวสาร กิ จ กรรม
โครงการของรัฐให้ ประชาชนได้ รับรู้และเข้ าใจ สร้ างการจดจาและความเข้ าใจอันดีระหว่าง
ประชาชนกับรัฐ
ด้ า นความสอดคล้ อ งระหว่างแผนกิ จ กรรมของหน่ว ยงานภาครั ฐ กับ แผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) พบว่า แผนกิจกรรมของหน่วยงาน
ภาครัฐ 7 หน่วยงาน จานวน 42 โครงการมีความสอดคล้ องกับแผนอุดมศึกษาระยะยาว
15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ในการส่งเสริ มสนับสนุนโครงสร้ างพื ้นฐานการเรี ยนรู้
มากที่สุด เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐเน้ นเรื่ องการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร
และกิจกรรมขององค์กรตนเอง ตลอดจนเผยแพร่ ความรู้ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับองค์กร และ
การสร้ างฐานข้ อมูลเพื่ อเป็ นองค์ความรู้ ให้ ประชาชนทั่วไปได้ เรี ยนรู้ ค้ นคว้ าผ่านระบบ
เครื อข่ายข้ อมูลที่พัฒนาขึน้ ของแต่ละองค์ กร ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดเกี่ ยวกับการจัด
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กิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ กล่าวคือเหตุการณ์พิเศษนับเป็ นเครื่ องมือหนึ่งด้ านการ
ประชาสัมพันธ์ที่สาคัญของหน่วยงาน (วิรัช ลภิรัตนกุล, 2540: 315-316)
สาหรั บคุณลักษณะของนักศึกษาด้ านการประชาสัมพันธ์ พบว่า หน่วยงาน
ภาครัฐต้ องการนักศึกษาที่มี คณ
ุ ลักษณะความเป็ นผู้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อ
ผู้อื่ นมากที่ สุด (Mean = 4.63) ซึ่ งสอดคล้ องกับสถานการณ์ ในอนาคต นอกจากความ
เชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์ แล้ วความสามารถเป็ นอีกสิ่งที่สาคัญ นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
จึ ง ควรเพิ่ ม พื น้ ที่ ก ารเรี ย นรู้ ทัง้ ทัก ษะชี วิ ต ทัก ษะสัง คม และสมรรถนะพื น้ ฐานร่ ว ม
(สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551: 3-7) สาหรับสภาพปั ญหาการจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐ พบว่า การขาดงบประมาณ ผู้บริ หารขาดความเข้ าใจ
เรื่ องการประชาสัมพันธ์ และบุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ ความร่วมมือ ซึ่งสอดคล้ องกับ
เมธาวี แก้ วสนิท (2557) ซึ่งพบว่าหน่วยงานภาครัฐมีปัญหาเกี่ยวกับบุคลากรด้ านงาน
ประชาสัมพันธ์ ปั ญหาจากผู้บริ หาร และปั ญหาการบริ หารจัดการงานประชาสัมพันธ์
ส่วนสภาพปั ญหาการทางานร่วมกับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ผลการวิจยั พบว่า ปั ญหา
อันดับต้ นๆ คือความคิดเห็นไม่ตรงกัน การลงมือปฏิบตั ิขัดแย้ งกัน และนักศึกษาขาด
ความรั บ ผิ ด ชอบ ขาดประสบการณ์ และไม่ มี วุ ฒิ ภ าวะโดยปั ญ หาการจัด กิ จ กรรม
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐและปั ญหาการทางานร่วมกับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
สามารถแก้ ไขได้ หากสร้ างความผูกพันต่องาน กล่าวคือการสร้ างความผูกพันต่องานองค์กร
ต้ องสร้ างให้ พนักงานรู้ สึกปลอดภัยในการตัดสิ นใจ การเสนอความคิด การจัดเตรี ย ม
ทรัพยากรต่างๆ รวมถึงให้ เห็นผลกระทบของการทางานต่อผลประโยชน์ของหน่วยงาน และ
สังคม เช่นนันแล้
้ วพนักงานจะมีความผูกพันด้ านบวกต่องานส่งผลให้ องค์กรเจริ ญเติบโต
(ภาวิณี เพชรสว่าง, 2559: 232)
ข้อเสนอแนะ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ เป็ นองค์ ก รที่ ต้ องท างานกั บ ประชาชนเพื่ อ ประโยชน์
สาธารณะ หากต้ องการให้ ภารกิจของหน่วยงานประสบความสาเร็ จ จาเป็ นต้ องอาศัย
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเฉพาะกระบวนการการประชาสัมพันธ์
ซึ่งนับเป็ นเครื่ องมือหนึ่งของผู้บริ หารงานทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ

แผนกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐและความต้องการนักศึกษา
ด้านการประชาสัมพันธ์ในการร่วมงาน
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ควรปรับปรุ งแก้ ไขเรื่ องการวิเคราะห์การลงทุนสาหรับงานประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ เกิด
ความคุ้ม ค่ากั บ งาน รวมถึ ง คัด เลื อ กผู้ บริ ห ารที่ เข้ าใจและมี ป ระสบการณ์ ด้ า นการ
ประชาสัมพันธ์มาเป็ นผู้นา เพื่อกาหนดแผนประชาสัมพันธ์ให้ ตรงเป้าหมาย ลดการแก้ ปัญหา
เฉพาะหน้ า และสามารถกระตุ้นเพื่อนร่วมงานให้ เห็นถึงผลของการประชาสัมพันธ์ได้
นอกจากนี ้ ทุกหน่วยงานภาครัฐควรประสานงานกันทางานอย่างบูรณาการให้
มากยิ่งขึ ้น ลดการทางานเชิงปริ มาณแต่ให้ ทางานเชิงคุณภาพ บางกิจกรรมสามารถที่จะ
ทาร่วมกับหน่วยงานอื่น บางกิจกรรมสามารถทาเป็ นทีมได้ ในลักษณะร่ วมลงทุนและแบ่ง
หน้ าที่รับผิดชอบ ก็จะสามารถลดความซ ้าซ้ อนของงานที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกันลงได้ และ
หน่วยงานภาครัฐควรจัดทาฐานข้ อมูลในระบบห้ องสมุดที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
อื่นโดยเฉพาะมหาวิทยาลัย ก็จะเป็ นอีกหนทางหนึ่งที่จะสามารถทางานร่ วมกับภาค
อุดมศึกษาเพื่อประโยชน์ของการยกระดับความรู้ให้ กบั ประชาชนต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ชิ ้นนี ้ได้ รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินผลประโยชน์ ประจาปี
งบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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