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(1)
บทคัดย่อ
การประเมินผลการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าของสื่อมวลชน
เพ็ญศิริ ดวงอุดม
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการรับรู้ของสื่อมวลชน ต่อข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าของ
กรมปศุสัตว์ 2) ศึกษาความพึงพอใจของสื่อมวลชนต่อการให้บริการข้ อมูลข่าวสารของเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ สื่อมวลชนทุกแขนง ที่มักได้รับเชิญทาข่าวกิจกรรม จานวน 112 คน ทาการเลือก
กลุ่มตัวอย่างโดยวิธีเจาะจงสื่อมวลชนสายเกษตร เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ จานวน 62 คน สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
พบว่าสื่อมวลชน ร้อยละ 32.26 เป็นสื่อมวลชนมากกว่า 1 สังกัด ร้อยละ 66.13 เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่
ร้อยละ 69.35 มีอายุ 31 – 50 ปี ร้อยละ 85.48 จบการศึกษาระดับปริญ ญาตรี ร้อยละ 91.94 อาศัยอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร โดยสื่อมวลชน ร้อยละ 62.90 ได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าจากหลายหน่วยงาน
และ ร้อยละ 72.58 ได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคพิษสุนัขบ้ามากกว่า 1 ช่องทาง สาหรับความพึงพอใจต่อการ
ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าของกรมปศุสัตว์ 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเนื้อ ข่าวมีความถูกต้อง ชัดเจน พบว่า
สื่อมวลชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือการรายงานสถานการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีความพึงพอใจใน
ระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย=2.95±0.56) 2) ด้านช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร พบว่าสื่อมวลชนมี
ความพึงพอใจสู งสุดคือช่องทางสื่อ Social Media (ค่าเฉลี่ ย =3.19±0.85) และ 3) ด้านการให้ บริการข้อมูล
ข่าวสาร สื่อมวลชนพึงพอใจเรื่องความรวดเร็วทันต่อสถานการณ์มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=3.08±0.82)
คาสาคัญ : การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความพึงพอใจของสื่อมวลชน

(2)
Abstract

The perception of Rabies news of Mass media
Pensiri Duangudom
The objectives of this research were 1) to study Rabies information or news perception
of Department of Livestock Development from mass media and 2) to study the satisfaction of
the mass media towards the information or news services of public relations officers. The
population used in this research was 112 people from all mass media, who were invited to
produce news. The sample size was 62 people selected by specific methods from agriculture,
economy, society and health. Data were statistical analysis in term of frequency, percentage,
mean and standard deviation.
It was found that 32.26% of mass media were from more than 1 media group. They
were women as 66.13%. The aged of 31-50 years was 69.35%. They got graduated of a
bachelor's degree for 85.48%. They lived in Bangkok for 91.94%. The information or news
about Rabies was from many agencies and 72.58% of mass media received Rabies information
or news from more than 1 channel. The satisfaction with the public relations of Department
of Livestock Development about the Rabies affiliation, there were 3 aspects: 1) The accurate
of Rabies information was most satisfied by the mass media. There was a very good level of
satisfaction (average = 2.95 ± 0.56), 2) The information distribution, it was found that the mass
media had the highest satisfaction from social media (average = 3.19 ± 0.85), and 3) The
information service is satisfied by the mass media because of the speed of Rabies situation
information (average = 3.08 ± 0.82).
Keywords: information perception, information distribution, media satisfaction

บทที่ 1
บทนา
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาท อานาจหน้าที่หลายด้าน นอกจาก
จะมีห น้ าที่ กากับ ดูแลการผลิ ตสิ น ค้าปศุสั ตว์ ตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า และปลายน้ า ให้ ได้มาตรฐานตามความ
ต้องการของประเทศคู่ค้าแล้ว กรมปศุสัตว์ยัง ให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์เศรษฐกิจที่สามารถผลิต
เป็นสินค้าส่งออกไปต่างประเทศเท่านั้น แต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไปถึงการควบคุมโรคระบาดระหว่างสัตว์
และคน ที่มักเกิดขึ้นกับสั ตว์เลี้ยงประเภทต่างๆ ที่คนส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงในบ้านไว้เป็นเพื่อนอีกด้วย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งโรคพิษสุนัขบ้า ที่สาคัญคือ เมื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมได้รับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าเข้าสู่ร่างกายแล้ว จะตาย
สถานเดียว ทั้งนี้ เนื่องจากโรคนี้ไม่สามารถรักษาให้หายได้ แต่ป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนป้องกัน ซึ่งในปีๆ หนึ่ง
นั้น หน่วยงานภาครัฐจะต้องสูญเสียงบประมาณเป็นจานวนมาก ในการควบคุมป้องกันไม่ให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้า
ขึ้นทั้งในคนและสัตว์ รวมทั้งกาหนดมาตรการกาจัดโรคในกรณีที่เกิดโรคระบาดขึ้น เพื่อมิให้แพร่กระจายไปสู่
บริเวณใกล้เคียงจุดเกิดโรคอีกด้วย
การรับรู้ข่าวสาร เป็นการแลกเปลี่ยน อภิปราย ถ่ายทอดข่าวสารต่างๆ ระหว่างสมาชิกในสังคม สมาชิก
ต่างๆ สามารถเป็นส่วนหนึ่งของสังคมด้วย การรับรู้ข่าวสาร ซึ่งในแต่ละสังคมนั้น ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละสังคม
และการมีส่วนร่วมของสื่อมวลชน เป็นหลักสากลที่ได้รับการยอมรับว่ามีความสาคัญและจาเป็นในการบูรณาการ
เพื่อกาหนดแนวทางแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยโดยเร็ว ภายใต้โครงการ “ปศุสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ นัขบ้ า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี ” เพราะการมีส่วนร่วมของสื่ อมวลชน หมายถึงการที่ปัจเจกบุคคลหรือ
กลุ่มคนเข้ามามีส่วนร่วมเกี่ ยวข้อง ร่วมมือ ร่วมรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒ นาที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคมในขั้นตอนต่างๆ ของการดาเนินกิจกรรมนั้นๆ ตั้งแต่การคิด ริเริ่ม พิจารณา ตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติ
ร่วมรับผิดชอบในกิจกรรมทางการบริหาร การสนใจติดตามข่าวสารทางระบบราชการ สนทนา อภิปรายพูดคุย
ในประเด็น สถานการณ์ข องโรค รวมทั้งมาตรการของกรมปศุสัต ว์ในการที่จ ะแก้ไขปัญ หาการระบาดของ
โรคพิษสุนัขบ้า การมีส่วนในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การดาเนินงาน จึงเป็นปัจจัยที่สาคัญอย่างยิ่ง
ที่มีผลต่อการผลักดัน ให้กลไกของกรมปศุสัตว์ในการกาจัดโรคพิษ สุนัขบ้าให้ห มดไปจากประเทศไทยโดยเร็ว
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล คือ การมีส่วนร่วมของสื่อมวลชนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
เป็ นประโยชน์ต่อประชาชน ทาให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้
ตระหนักถึงปัญหา การแก้ไขปัญหาด้านการกาจัดโรคพิษสุนัขบ้า ที่เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของสื่อมวลชน
ซึ่งเป็ น ผู้ น าสารไปสู่ ส าธารณชน ฉะนั้ น หากสื่ อมวลชนได้รับ ข้อ มู ล ข่ าวสารไม่ ทั่ ว ถึ งและในทิ ศ ทางเดี ย วกั น
กลุ่มเป้าหมายหรือประชาชนทั่วไป อาจไม่ได้รับทราบปัญหาที่แท้จริง ของการเกิดโรค ตลอดจนปัญหาทางด้าน
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง อะไรบ้างที่เป็นปัจจัยสาคัญเหล่านั้น จึงนาประเด็นต่างๆมาดาเนินการวิจัยเพื่อหาผลที่สนับสนุน
การวิจัยในครั้งนี้ต่อไป

(4)
คาถามงานวิจัย (Research Questions)
1. รับทราบข้อมูลข่าวสาร เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้าจากหน่วยงานใดมากที่สุด
2. รับทราบข้อมูลข่าวสาร เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้าจากช่องทางใดมากที่สุด
3. มีความพึงพอใจต่อเนื้อหาของข่าวเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าในประเด็นใดมากน้อยเพียงใด
4. ช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ช่องทางใดเหมาะสมที่สุด
5. มีความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสารของเจ้าหน้าที่มากน้อยเพียงใด
วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Research Objective)
1. เพื่อศึกษาการรับรู้ของสื่อมวลชน ต่อข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าของกรมปศุสัตว์
2. เพื่อนาข้อมูลจากการประเมินผลการรับรู้ข่าวสารฯ นั้น มาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

บทที่ 2
วิธีวิจัย
วิธีการวิจัย
การวิจัย เรื่อง การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าของสื่อมวลชน จะดาเนินการภายใต้ขอบเขต ดังนี้
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษาเฉพาะการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า
แหล่งข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าที่สื่อมวลชนได้รับ ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าของ
สื่อมวลชน ประเด็นของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าที่สื่ อมวลชนให้ความสนใจ และการทางานของ
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
2. ขอบเขตด้านพื้นที่ เน้นศึกษาเฉพาะสื่อมวลชนทุกแขนงทั้งที่อาศัยในกรุงเทพมหานครและที่อื่นๆ
3. ขอบเขตด้านแหล่งของข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ช่องทางการเผยแพร่ ประเด็นข้อมูลข่าวสารที่
สื่อมวลชนต้องการรับรู้ ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึง กุมภาพันธ์ 2562
ตัวแปรที่ศึกษา (Variable)
1. ตัวแปรอิสระ (Independent variable) ประกอบด้วย
1.1 แหล่งข้อมูลข่าวสาร (Data source)
1.2 ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (Channel of information)
1.3 การรับรู้ข่าวสาร (Perception of news)
2. ตัวแปรตาม (Dependent variable) ความพึงพอใจของสื่อมวลชนที่มีต่อการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารของเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
วิธีการเก็บข้อมูล คือ ใช้แบบสอบถามที่ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ตอบเอง
การเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมจากเอกสาร (Documentary Data) และข้อมูลจากสนาม (Field Data)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยกาหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการตอบแบบสอบถามของการวิจัยครั้งนี้ คือ สื่อมวลชนทุกแขนงที่มีภูมิลาเนาใน
เขตกรุงเทพมหานคร และที่อื่นๆ ซึ่งเป็นสื่อมวลชนที่มาทาข่าว ในกรณีที่ได้รับหนังสือเชิญ หรือกรณีที่เข้ามา
สัมภาษณ์ผู้บริหารตามที่ได้นัดไว้ล่วงหน้า มีจานวน ๑๑๒ คน และผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล (Indepth Interview)
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม ตัว อย่ างที่ ใช้ในการวิจั ย คือ สื่ อมวลชนแขนงต่างๆ ที่ บางส่ วนเป็ น สื่ อ มวลชนที่ ป ระจ าอยู่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และบางสื่อเป็นสื่อเฉพาะกิจที่เคยประสานขอความอนุเคราะห์ร่วมทาข่าวในพื้นที่
บางกรณี โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีเจาะจงสื่อมวลชนสายเกษตร เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ
จานวน 62 คน

(6)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยจะใช้เครื่องมือแบบสอบถามเชิงปริมาณ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ดังรายละเอียด
1. แบบสอบถาม (Questionnaire) เครื่องมือแบบสอบถามสาหรับกลุ่มตัวอย่างสื่อมวลชนที่อยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร และที่อื่นๆ จากแขนงต่างๆ ทั้ง 6 สังกัด ประกอบด้วยคาถามปลายปดด (Closed – End
Questionnaire) ทั้งนี้ผู้วิจัยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ (ปลายปดด)
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลของผู้ตอบ (ข้อ 1 – ข้อ 7)
ตอนที่ 2 แบบสอบข้อมูลความพึงพอใจและข้อเสนอแนะต่อการประชาสัมพันธ์เรื่อง
โรคพิษสุนัขบ้าของกรมปศุสัตว์ (ข้อ 1 – ข้อ 3)
ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม (ปลายเปดด)
2. การสร้างแบบสอบถาม ผู้วิจัยดาเนินการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เมื่อ
ได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้รับมาออกแบบเพื่อสร้างแบบสอบถามสาหรับการเก็บข้อมูล และเมื่อร่าง
แบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว นาเสนอร่างแบบสอบถามต่อผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ
และนามาปรับปรุงแก้ไขต่อไป
3. การตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ของเนื้อหาแบบสอบถาม และความเชื่อถือได้ (Reliability)
3.1 การหาความเที่ ยงตรง เมื่ อผู้ วิ จั ยได้ ด าเนิ นการปรั บปรุ งแบบสอบถามตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการแล้ว ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่ได้มีการปรับปรุงแล้วไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อดาเนินการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้เทคนิค IOC (Index of Item-Objective Congruence)
3.2 การวิเคราะห์ความเชื่อมั่น ผู้วิจัยนาแบบสอบถามไปทดสอบ (Pre – Test) กับผู้ผลิตรายการ
โทรทัศน์ เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แต่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ทั้งนี้ ผู้วิจัยนามาหาค่าความเชื่อมั่นด้วย
วิธีสั มประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbachs’Alpha Coefficient) โดยหาค่าสั มประสิ ทธิ์แอลฟา หรือหาค่า
สัมประสิทธิ์ (α Cronbachs’Alpha) โดยมีผลทดสอบ α เท่ากับ 0.97
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ดังต่อไปนี้
1. ผู้ วิจั ยติ ดต่อประสานกลุ่ มตัวอย่าง เพื่ อชี้แจงวัตถุ ประสงค์ของการส่งแบบสอบถามเกี่ยวกั บ
งานวิจัยให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจ พร้อมแจ้งกาหนดส่งแบบสอบถามคืน
2. ผู้วิจัยส่งจดหมายพร้อมแบบสอบถาม ถึงสื่อมวลชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 112 คน โดย
ผ่านทาง Social media ทั้งจดหมายอิเล็คทรอนิค และไลน์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เนื่องจากสื่อมวลชนส่วนใหญ่ที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างมักจะทางานในพื้นที่ ไม่ได้อยู่ในสานักงาน จึงต้องใช้ช่องทางดังกล่าวในการติดต่อสื่อสารเพราะสะดวก
และรวดเร็วที่สุด
3. ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับคืน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
สมบูรณ์สามารถนามาใช้ในการการวิเคราะห์นี้

(7)
การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พ รรณ นา (Descriptive Statistic) สถิ ติ เ ชิ ง อ้ า งอิ ง (Inferential Statistics)
ประกอบด้วย
1. เพื่อศึกษาแหล่งข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ช่องทางการรับรู้ ความเหมาะสมของ
ช่องทางการสื่อสาร และประเด็นเนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่ สื่อมวลชนให้ความสนใจ รวมทั้งความพึงพอใจต่อการ
ทางานของเจ้าหน้าที่ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
การแปรผลข้อมูล
การแปรผลความพึงพอใจ กาหนดจัดช่วงค่าเฉลี่ยเพื่อประกอบการแปรผลความหมาย โดย
สูตร I = ค่าสูงสุด-ค่าต่าสุด/จานวนช่วงชั้น
แทนค่า I = 4-1/4= 0.75 ดังนั้น จะได้ช่วงค่าเฉลี่ยสาหรับการแปรความหมาย ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 3.26-4.00
หมายถึง ดีมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.25
หมายถึง ดีมาก
ค่าเฉลี่ย 1.76-2.50
หมายถึง ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.75
หมายถึง ต้องปรับปรุง

บทที่ 3
ผลการวิจัย
3.1 ข้อมูลพื้นฐานของสื่อมวลชนที่ทาการศึกษา ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของสื่อมวลชนที่ตอบแบสอบถาม
จานวน 5 ด้าน มีรายละเอียดตามตารางที่ 1 ดังนี้
3.1.1 เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 62 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 41 คน คิดเป็นร้อยละ
66.1 และเป็นเพศชาย 21 คน คิดเป็นร้อยละ 33.9
3.1.2 อายุ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 62 คน ส่วนใหญ่ อายุ 31-50 ปี จานวน 43 คน คิดเป็น
ร้อยละ 69.4 รองลงมา มีอายุน้อยกว่า 30 ปี จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3, และอายุ 50 ปีขึ้นไป จานวน
7 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3
3.1.3 ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 62 คน ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญา
ตรี จานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 85.5 รองลงมา ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 9.7
และเป็นผู้ที่มีการศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 ตามลาดับ
3.1.4 สังกัด ของสื่อมวลชน พบว่า สังกัดสื่อมวลชนของผู้ กรอกแบบสอบถามทั้งหมด 62 คน เป็น
สื่อมวลชนที่มีสังกัดมากกว่า 1 ประเภท จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 32.3 รองลงมา ได้แก่สื่อวิทยุโทรทัศน์
จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 19.4 สังกัดหนังสือ พิมพ์ จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 17.7 สังกัดนิตยสาร
จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3 สังกัด สื่อมวลชนด้านวิทยุกระจายเสียง จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 9.7
เท่ากับ สังกัด Social Media จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 9.7 ตามลาดับ
3.1.5 ที่อยู่อาศัยของสื่อมวลชน พบว่า ที่อาศัยของผู้สื่อมวลชนทั้งหมด 62 คน เกือบทั้งหมดอาศัย
อยู่ ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 91.9 และอยู่ในจังหวัดอื่น ๆ จานวน 5 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 8.1
3.2 แหล่งที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ผลการศึกษาแหล่งที่สื่อมวลชนได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่อง
โรคพิษสุนัขบ้า มีรายละเอียดตามตารางที่ 2 ดังนี้
พบว่า แหล่งที่สื่อมวลชนได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ของผู้กรอกแบบสอบถามทั้งหมด 62
คน ได้รับข้อมูลข่าวสารโรคพิษสุนัขบ้า มากกว่า 1 หน่วยงาน จานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 62.9 รองลงมา
ได้รับ ข้อมูล ฯ จากสื่ อสาธารณะ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 22.6 ได้รับข้อมูล จากกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กรมปศุสัตว์ จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 12.9 และ ได้รับข้อมูลฯ จากสานักนายกรัฐมนตรี จานวน 1
คน คิดเป็นร้อยละ 1.6
3.3 ช่องทางสือ่ ที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร ผลการศึกษาช่องทางสื่อที่สื่อมวลชนได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคพิษสุนัข
บ้า มีรายละเอียดตามตารางที่ 3 ดังนี้
พบว่า ช่องทางการรับ ข้อมูลข่าวสารของผู้ กรอกแบบสอบถามทั้งหมด 62 คน ได้รับข้อมูลข่าวสาร
มากกว่า 1 ช่องทาง จานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 72.6 รองลงมาจากสื่อสาธารณะ จานวน 13 คน คิดเป็นร้อย
ละ 21 จากสื่อสิ่งพิมพ์ จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 และจากจากวิทยุกระจายเสียง จานวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.6 เท่ากับ ได้รับจากวิทยุโทรทัศน์ จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.6 ตามลาดับ

(9)
ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสื่อมวลชนที่ทาการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานของสื่อมวลชนที่ทาการศึกษา
1.เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2.อายุ
น้อยกว่า 30 ปี
อายุ 31-50ปี
อายุ 50ปีขึ้นไป
รวม
3.ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
4.สังกัดสื่อมวลชน
วิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์
หนังสือพิมพ์
นิตยสาร
Social Media
สังกัดสื่อมากกว่า 1 ประเภท
รวม
5.จังหวัดที่อาศัยของสื่อมวลชน
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดอื่น ๆ
รวม

จานวน(คน)

ร้อยละ

21
41
62

33.9
66.1
100

12
43
7
62

19.3
69.4
11.3
100

3
53
6
62

4.8
85.5
9.7
100

6
12
11
7
6
20
62

9.7
19.4
17.7
11.3
9.7
32.3
100

57
5
62

91.9
8.1
100

(10)
ตารางที่ 2 แหล่งข้อมูลข่าวสารของผู้กรอกแบบสอบถาม
แหล่งข้อมูลข่าวสาร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์
กระทรวงสาธารณสุข
สานักนายกรัฐมนตรี
สื่อสาธารณะ (Social Media)
รับข้อมูลมากกว่า1หน่วยงาน
รวม

จานวน (คน)
8
0
1
14
39
62

ร้อยละ

จานวน (คน)
1
1
2
13
0
45
62

ร้อยละ

12.9
0.0
1.6
22.6
62.9
100

ตารางที่ 3 ช่องทางการได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า
ได้รับข้อมูลจากช่องทางใด
วิทยุกระจายสียง
วิทยุโทรทัศน์
สื่อสิ่งพิมพ์
สื่อสาธารณะ (Social Media)
สื่อบุคคล
รับข้อมูลมากกว่า 1 ช่องทาง
รวม

1.6
1.6
3.2
21.0
0.0
72.6
100

3.4 ความพึงพอใจของสื่อมวลชนที่มีต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสารของเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ทาการ
สอบถามความคิดเห็ น 2 เรื่อง ได้แก่ ความพึงพอใจต่อการรายงานสถานการณ์การเกิดโรคพิษสุ นัขบ้า และ
มาตรการแก้ไขปัญหาของกรมปศุสัตว์ รายละเอียดตามตารางที่ 4 ดังนี้
3.4.1.รายงานสถานการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ความพึงพอใจต่อการรายงานสถานการณ์ฯ ของผู้
กรอกแบบสอบถามทั้งหมด 62 คน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 2.89±0.56 ถือว่ามีระดับความพึงพอใจใน
ระดับดีมาก โดยมีผู้แสดงความคิดเห็น ในระดับดีมากที่สุด จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 ในระดับดีมาก
จานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 69.3 และในระดับดีปานกลาง จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 16.1
3.4.2 มาตรการแก้ไขปัญหาของกรมปศุสัตว์ ความพึงพอใจต่อมาตรการฯ ของผู้กรอกแบบสอบถาม
ทั้งหมด 62 คน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 2.94±0.67 ถือว่ามีระดับความพึงพอใจในระดับดีมาก โดย
แสดงความคิดเห็นในระดับดีมากที่สุด จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3, ในระดับดีมาก จานวน 34 คน คิด
เป็นร้อยละ 54.8 และระดับดีปานกลาง จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8
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ตารางที่ 4 ความพึงพอใจของสื่อมวลชนต่อเนื้อหาของข่าวสาร
ระดับความพึงพอใจ (N=62 คน)
ดีมากที่สุด
ดีมาก
ดีปานกลาง
ต้องปรับปรุง
จานวน
จานวน
จานวน ร้อย จานวน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
(คน)
(คน)
(คน)
ละ
(คน)
1.รายงานสถานการณ์
9
14.5
43
69.3
10
16.1
0
การเกิดโรคพิษสุนัขบ้า
ค่าเฉลี่ย 2.89±0.56 ถือว่ามีระดับความพึงพอใจในระดับดีมาก
2.มาตรการแก้ไขปัญหา
12
19.3
34
54.8
16
25.8
0
ของกรมปศุสัตว์
ค่าเฉลี่ย 2.94±0.67 ถือว่ามีระดับความพึงพอใจในระดับดีมาก
หมายเหตุ
เกณฑ์การแปรผลค่าเฉลี่ย กาหนด ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.75 ต้องปรับปรุง
ค่าเฉลี่ย 1.76 – 2.50 ดีปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.25 ดีมาก
ค่าเฉลี่ย 3.26 – 4.00 ดีมากที่สุด
3.5 ความพึงพอใจต่อช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล ทาการสอบถามความคิดเห็น 5 เรื่อง ได้แก่ ความพึง
พอใจต่อช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลทางวิทยุกระจายสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสาธารณะ
(Social Media) และ สื่อบุคคล รายละเอียดตามตารางที่ 5 ดังนี้
3.5.1 ทางวิทยุกระจายเสียง ความพึงพอใจต่อช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลของผู้กรอกแบบสอบถาม
ทั้งหมด 62 คน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 2.66±0.77 ถือว่ามีระดับความพึงพอใจในระดับดีมาก โดยอยู่ใน
ระดับดีมากที่สุด จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 ในระดับดีมาก จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 40.3 ในระดับดี
ปานกลาง จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 41.9 และในระดับต้องปรับปรุง จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2
3.5.2 ทางวิทยุโทรทัศน์ ความพึงพอใจต่อช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลของผู้กรอกแบบสอบถาม
ทั้งหมด 62 คน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 2.95±0.73 ถือว่ามีระดับความพึงพอใจในระดับดีมาก โดยอยู่ใน
ระดับดีมากที่สุด จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 ในระดับดีมาก จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 51.6 ในระดับ
ดีปานกลาง จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 24.2 และในระดับต้องปรับปรุง จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.6
3.5.3 ทางสื่อสิ่งพิ มพ์ ความพึงพอใจต่อช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลของผู้ กรอกแบบสอบถาม
ทั้งหมด 62 คน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 2.68±0.74 ถือว่ามีระดับความพึงพอใจในระดับดีมาก โดยอยู่ใน
ระดับดีมากที่สุด จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 12.9 ในระดับดีมาก จานวน 28 คน คิดเป็น ร้อยละ 45.1 ในระดับ
ดีปานกลาง จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 38.7 และในระดับต้องปรับปรุง จานวน 2 คน คิดเป็น ร้อยละ 3.2
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3.5.4 ทางสื่อสาธารณะ (Social Media) ความพึงพอใจต่อช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล ของ
ผู้กรอกแบบสอบถามทั้งหมด 62 คน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 3.19±0.85 ถือว่ามีระดับความพึงพอใจ
ในระดับดีมาก โดยอยู่ ในระดับดีมากที่สุด จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 45.1 ในระดับดีมาก จานวน 19 คน
คิด เป็ น ร้ อ ยละ 30.6 ในระดั บ ดี ป านกลาง จานวน 14 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 22.5 และในระดับ ต้ องปรั บ ปรุง
จานวน 1 คน คิดเป็น ร้อยละ 1.6
3.5.5 ทางสื่อบุค คล ความพึงพอใจต่อช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล ของผู้กรอกแบบสอบถาม
ทั้งหมด 62 คน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 2.58±0.71 ถือว่ามีระดับความพึงพอใจในระดับดีมาก โดยอยู่
ในระดับ ดีมากที่สุ ด จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.5 ในระดับดีมาก จานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.6
ในระดับ ดีป านกลาง จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 และในระดับต้องปรับปรุง จานวน 4 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 6.4
ตารางที่ 5 ความพึงพอใจต่อช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล
ระดับความพึงพอใจ
ดีมากที่สุด
ดีมาก
ดีปานกลาง
ต้องปรับปรุง
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
1.วิทยุกระจายสียง
9
14.5 25
40.3 26
41.9
2
3.2
ค่าเฉลี่ย 2.66±0.77 ถือว่ามีระดับความพึงพอใจในระดับดีมาก
2.วิทยุโทรทัศน์
14
22.5 32
51.6 15
24.2
1
1.6
ค่าเฉลี่ย 2.95±0.73 ถือว่ามีระดับความพึงพอใจในระดับดีมาก
3.สื่อสิ่งพิมพ์
8
12.9 28
45.1 24
38.7
2
3.2
ค่าเฉลี่ย 2.68±0.74 ถือว่ามีระดับความพึงพอใจในระดับดีมาก
4.สื่อสาธารณะ
28
45.1 19
30.6 14
22.5
1
1.6
(Social Media)
ค่าเฉลี่ย 3.19±0.85 ถือว่ามีระดับความพึงพอใจในระดับดีมาก
5.สื่อบุคคล
4
6.5
32
51.6 22
35.5
4
6.4
ค่าเฉลี่ย 2.58±0.71 ถือว่ามีระดับความพึงพอใจในระดับดีมาก
หมายเหตุ
เกณฑ์การแปรผลค่าเฉลี่ย กาหนด ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.75 ต้องปรับปรุง
ค่าเฉลี่ย 1.76 – 2.50 ดีปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.25 ดีมาก
ค่าเฉลี่ย 3.26 – 4.00 ดีมากที่สุด
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3.6 ความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ทาการสอบถามความคิดเห็น 3 เรื่อง ได้แก่ ความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการด้านความรวดเร็วรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ ด้านความถูกต้องครบถ้วน และ ด้านความยิ้มแย้ม
แจ่มใส พูดจาไพเราะ ด้านความยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ รายละเอียดตามตารางที่ 6 ดังนี้
3.6.1 ความรวดเร็ ว รวดเร็ ว ทั น ต่ อ สถานการณ์ พบว่า จากผู้ ต อบแบบสอบถามทั้ งหมด 62 คน
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 3.08±0.82 ถือว่ามีระดับความพึงพอใจในระดับดีมาก โดยอยู่ในระดับดีมาก
ที่สุด จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 ในระดับดีมาก จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 40.3 ในระดับดีปาน
กลาง จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 41.9 และในระดับต้องปรับปรุง จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2
3.6.2 ความถูกต้องครบถ้วน พบว่าจากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 62 คน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
เท่ากับ 2.98±0.67 ถือว่ามีระดับความพึงพอใจในระดับดีมาก โดยอยู่ในระดับดีมากที่สุด จานวน 14 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.6 ในระดับดีมาก จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 51.6 ในระดับดีปานกลาง จานวน 15 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24.2 และในระดับต้องปรับปรุง จานวน 1 คน คิดเป็น ร้อยละ 1.6
ตารางที่ 6 ความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสาร

1.ความรวดเร็วทันต่อ
สถานการณ์

ดีมากที่สุด
จานวน ร้อย
(คน)
ละ
9
14.5

ระดับความพึงพอใจ
ดีมาก
ดีปานกลาง
ต้องปรับปรุง
จานวน
จานวน
จานวน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
(คน)
(คน)
(คน)
25
40.3 26
41.9 2
3.2

ค่าเฉลี่ย 3.08±0.82 ถือว่ามีระดับความพึงพอใจในระดับดีมาก
2.ความถูกต้องครบถ้วน 14
22.6 32
51.6 15
24.2
ค่าเฉลี่ย 2.98±0.67 ถือว่ามีระดับความพึงพอใจในระดับดีมาก
3.ความยิ้มแย้มแจ่มใส 8
12.9 28
45.1 24
38.7
พูดจาไพเราะ
ค่าเฉลี่ย 2.75±0.76 ถือว่ามีระดับความพึงพอใจในระดับดีมาก
หมายเหตุ
เกณฑ์การแปรผลค่าเฉลี่ย กาหนด ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.75 ต้องปรับปรุง
ค่าเฉลี่ย 1.76 – 2.50 ดีปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.25 ดีมาก
ค่าเฉลี่ย 3.26 – 4.00 ดีมากที่สุด

1

1.6

2

3.2

(14)
3.6.3 ความยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ พบว่าจากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 62 คน มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจ เท่ากับ 2.75±0.76 ถือว่ามีระดับความพึงพอใจในระดับดีมาก โดยอยู่ในระดับดีมากที่สุด จานวน
8 คน คิดเป็นร้อยละ 12.9 ในระดับดีมาก จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 45.1 ในระดับดีปานกลาง จานวน 24
คน คิดเป็นร้อยละ 38.7 และในระดับต้องปรับปรุง จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2
ดังนั้ น ผลการประเมินการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าของสื่ อมวลชน ในการศึกษาครั้งนี้
ที่กาหนดประเมินความพึงพอใจ 3 ด้านหลัก ได้แก่ 1) ความพึงพอใจของสื่อมวลชนที่มีต่อการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารของเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 2) ความพึงพอใจต่อช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล และ 3) ความพึง
พอใจต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสาร พบว่าทั้ง 3 ด้าน สื่อมวลชนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 62 คน ให้คะแนน
ความพึงพอใจในทุกด้านอยู่ในระดับดีมาก
3.7 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ สื่อมวลชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างบางรายที่ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ หรือจัดสื่อลงพื้นที่หรือสื่อมวลชนสัญจรให้มากกว่านี้
2. เรื่ อ งความเชื่ อ มั่ น ในคุ ณ ภาพวั ค ซี น นั้ น กรมปศุ สั ต ว์ ต้ อ งพิ สู จ น์ ทั้ งในด้ า นของกรมและเอกชน
ให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นมากที่สุดด้วย นอกจากปัญหาขาดแคลน
3. ต้องออกสื่อบ่อย ๆ

บทที่ 4
สรุปผลการวิจัย อภิปรายและข้อเสนอแนะ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการรับรู้ของสื่อมวลชน ต่อข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าของ
กรมปศุสัตว์ 2) ศึกษาความพึงพอใจของสื่อมวลชนต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสารของเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ สื่อมวลชนทุกแขนง ที่มักจะได้รับเชิญทาข่าวกิจกรรมทั่วไป จานวน 112 คน และ
เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีเจาะจงในสื่อมวลชนในสายเกษตร เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ จานวน 62 คน สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า
1.ข้อมูลพื้นฐานของสื่อมวลชน พบว่าสื่อมวลชน ร้อยละ 32.26 เป็นสื่อมวลชนมากกว่า 1 สังกัด ร้อย
ละ 66.13 เป็ น เพศหญิ ง ส่ ว นใหญ่ ร้ อยละ 69.35 มีอ ายุ อ ยู่ในช่ ว งระหว่าง 31 – 50 ปี ร้อ ยละ 85.48 จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 91.94 อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 62.90 ได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่อง
โรคพิษสุ นัขบ้าจากหลายหน่ วยงาน และ ร้อยละ 72.58 ได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคพิษสุ นัขบ้ามากกว่า 1
ช่องทาง
ความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าของกรมปศุสัตว์ ด้านเนื้อ ข่าวมีความถูกต้อง
ชัดเจน พบว่าสื่ อมวลชนมีความพึ งพอใจต่อการรายงานสถานการณ์ การเกิดโรคพิษสุ นั ขบ้า ในระดับดีมาก
(ค่าเฉลี่ย=2.95±0.56) รองลงมาคือมาตรการแก้ไขปัญหาของกรมปศุสัตว์ (ค่าเฉลี่ย=2.94±0.67) ด้านช่องทาง
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร พบว่าสื่อมวลชนมีความพึงพอใจสูงสุดคือช่องทางสื่อ Social Media
(ค่าเฉลี่ย=3.19±0.85) รองลงมาทางวิทยุโทรทัศน์ (ค่าเฉลี่ย =2.95±0.73) สื่อสิ่งพิมพ์ (ค่าเฉลี่ย =2.68±0.74)
วิทยุกระจายเสียง (ค่าเฉลี่ย=2.66±0.77) และสื่อบุคคล (ค่าเฉลี่ย=2.58±0.71) ตามลาดับ ในด้านการให้บริการ
ข้ อ มู ล ข่ าวสาร สื่ อ มวลชนพึ งพอใจเรื่ อ งความรวดเร็ ว ทั น ต่ อ สถานการณ์ ม ากที่ สุ ด (ค่ าเฉลี่ ย =3.08±0.82)
รองลงมาได้แก่ ถูกต้องครบถ้ว น (ค่าเฉลี่ ย =2.98±0.67) และ การยิ้มแย้ม แจ่มใส พู ดจาไพเราะ (ค่าเฉลี่ ย =
2.75±0.76)
จะเห็ น ว่าสื่ อมวลชนที่เป็ น กลุ่ มตัว อย่างส่ วนใหญ่ ให้ ความสนใจและเชื่อมั่น ในเนื้ อหาข่าวที่เกี่ยวกับ
รายงานสถานการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้า มากกว่าเรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาของกรมปศุสัตว์ ทั้งนี้ เนื่องจาก
จะได้เตือนให้ประชาชนได้รับทราบ และเฝ้าระวัง และสื่อมวลชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับ
ช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นสื่อสาธารณะ (Social Media) มากที่สุด รองลงมาเป็น
วิทยุโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง และสื่อบุคคล ตามลาดับ ดังนั้น จึงควรใช้ช่องทางในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้หลากหลายยิ่งขึ้น เพื่อจะได้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทั่วถึงมากที่สุด มีประสิทธิภาพ
สูงสุด คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
ในส่วนข้อเสนอแนะอื่น ๆ นั้น มีสื่อมวลชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพียงไม่กี่รายที่ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า อยาก
ให้มีการประชาสัมพันธ์ หรือจัดสื่อลงพื้นที่หรือสื่อมวลชนสัญจรให้มากกว่านี้ เรื่องความเชื่อมั่นในคุณภาพวัคซีน
นั้น กรมปศุสัตว์ต้องพิสูจน์ทั้งในด้านของกรมและเอกชน ให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นมากที่สุดด้วย นอกจาก
ปัญหาขาดแคลนวัคซีน และต้องออกสื่อบ่อย ๆ
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