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สมาคมนกัประชาสมัพันธแหงประเทศไทยรวมกับกรุงเทพโพลลแถลงผลสํารวจ 

“ภาพลักษณประเทศไทยกับทิศทางการสื่อสารของรัฐบาลชุดใหม” 
 

 ภาพลักษณของประเทศไทยที่ผานมานับวาอยูในทิศทางที่นาเปนหวงและมีความสําคัญตอการดําเนินการ 
จัดการในระดับยุทธศาสตรเปนอันมาก เปนอีกภารกิจอันทาทายของรัฐบาลใหม ภายใตเงื่อนไขและขอจํากัดหลาย
ประการ รวมถึงภาพสะทอนและความคิดเห็นของประชาชน 
 
 ดร.พจน ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมนักประชาสัมพันธแหงประเทศไทย ไดเปดเผยวา ในชวง
ระยะเวลาที่ผานมา ประเทศไทยตองเผชิญกับปจจัยรุมเราหลายประการ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจน
ความมั่นคงทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งสงผลกระทบตอภาครัฐและเอกชนในการบริหารธุรกิจ ตลอดจนการ
ครองชีพของประชาชน รวมถึงภาพลักษณของประเทศในแงมุมตางๆ ที่จะสงผลตอภาพลักษณของประเทศในภาพรวม 
 
 ภายหลังจากการเลือกตั้งเมื่อไดรัฐบาลใหมมาบริหารจัดการประเทศ การบริหารภาพลักษณของประเทศและ
การสื่อสารในเชิงยุทธศาสตรนับไดวาเปนส่ิงสําคัญในภารกิจของรัฐบาลใหมนี้ สมาคมนักประชาสัมพันธแหง
ประเทศไทยจึงไดรวมกับศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพออกแบบเครื่องมือและ
ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในชวงรอยตอที่สําคัญอีกครั้งของประเทศ เรื่อง “ภาพลักษณ
ประเทศไทยกับทิศทางการสื่อสารของรัฐบาลชุดใหม”  โดยมุงเนนในประเด็นสําคัญ ไดแก ความสนใจติดตาม
ขาวสารของประเทศไทยที่รัฐบาลเผยแพรสูประชาชน การประเมินภาพลักษณในดานตางๆ ตามความคิดเห็นของ
ประชาชน จุดออนของการสรางภาพลักษณประเทศไทยในชวงที่ผานมา จุดเดนของประเทศไทยที่รัฐบาลชุดใหมควร
นํามาใชในการสรางภาพลักษณใหกับประเทศ ความตองการใหรัฐบาลชุดใหมใหความสําคัญตอการสรางภาพลักษณ
ประเทศไทยเมื่อเทียบกับภารกิจดานอื่นๆ และรูปแบบการสรางภาพลักษณประเทศไทยที่ตองการใหรัฐบาลชุดใหม
ดําเนินการ 
  
 ผศ.สุนิสา ประวิชัย ผูอํานวยการสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไดแถลงถึงการสํารวจในครั้งนี้วา 
สถาบันไดดําเนินการเก็บขอมูลจากประชาชนในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและจังหวัดหัวเมืองของแตละภาค เมื่อตน
ปที่ผานมา   โดยใชการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling)     โดยมีประชากรเปาหมายอายุ 21 ป 
ขึ้นไป จํานวน 2,088 คน เปนเพศชายรอยละ 48.8 และเพศหญิงรอยละ 51.2  โดยใชแบบสอบถามสัมภาษณความ
คิดเห็นของประชากรเปาหมาย ใน 6 ประเด็นสําคัญ ไดผลสรุปดังนี้  
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ประชาชนสวนใหญใหความสนใจติดตามขาวสารความเปนไปของประเทศไทยที่รัฐบาลเผยแพรสู
ประชาชนในชวงที่ผานมา คิดเปนรอยละ 75.7 โดยใหเหตุผลวาเพื่อทราบความเปนไปของบานเมือง รวมถึงเปน
หนาที่ของคนไทยทุกคนและเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตประจําวัน สําหรับกลุมที่ไมสนใจติดตามขาวสาร ซึ่งมีรอย
ละ 24.3 ใหเหตุผลวา ขาวสารมีความซ้ําซาก นาเบื่อ มีแตขาวทะเลาะกัน  และไมมีความนาเชื่อถือ สําหรับ
ภาพลักษณของประเทศไทยในปจจุบันนั้น ประชาชนเห็นวาประเทศไทยมีภาพลักษณโดยรวมไมดีนัก โดยมี
คะแนนเฉลี่ย 4.74 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 10) เมื่อพิจารณาภาพลักษณประเทศไทยในแตละดานพบวา ภาพลักษณ
ดานการสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีมีคะแนนสูงที่สุด รอยละ 5.86 รองลงมาไดแก ดานการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร รอยละ 5.08 ขณะที่ภาพลักษณดานความมั่นคงทางการเมืองมีคะแนนต่ําที่สุด รอยละ 
3.75 ประชาชนสวนใหญรอยละ 80.7 เห็นวาปญหาความขัดแยงทางการเมืองในประเทศยังเปนประเด็นสําคัญที่
เปนจุดออนในการสรางภาพลักษณของประเทศในชวงที่ผานมา และรอยละ 54.5 เห็นวารัฐบาลขาดการ
ส่ือสารประชาสัมพันธอยางตอเนื่องจริงจัง นอกจากนี้ยังเห็นวารัฐบาลชุดใหมควรใหความสําคัญกับภารกิจ
การสรางภาพลักษณประเทศไทยเปนอันดับตนๆ คิดเปนรอยละ 54.7 โดยจุดขายที่รัฐบาลชุดใหมควรนํามาใช
ในการสรางภาพลักษณประเทศไทยคือ เรื่องสถานที่ทองเที่ยวและแหลงบันเทิงในประเทศไทย และเห็นควร
ใหมีการแตงตั้งผูที่มีความรูความสามารถดานการประชาสัมพันธมาเปนที่ปรึกษาในการสรางภาพลักษณ รอยละ  57.4 
 
 จากผลการสํารวจดังกลาว ดร.พจน ใจชาญสุขกิจ ไดกลาวเสริมวา ภาพลักษณของประเทศเปนส่ิงที่    
จําเปนอยางยิ่งภายในประเทศและกระทบตอความรูสึกของผูคน อันจะนํามาซึ่งความเชื่อม่ัน ทั้งภาพใหญ ตลอดจน
การดําเนินชีวิตประจําวัน การใหความสําคัญกับภาพลักษณของประเทศเปนส่ิงที่สําคัญและควรบรรจุเปน   
ยุทธศาสตรทางดานการส่ือสารทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ที่สําคัญภาพลักษณของประเทศไมใช         
ภาพลักษณของรัฐบาลหรือการสรางภาพใหกับหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งเพียงอยางเดียว ภาพลักษณ
ดังกลาวจะตองเปนการสื่อสารใหเห็นภาพรวมเชิงนโยบายของประเทศ ไมใชบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยผาน
กระบวนการส่ือสารมวลชนที่ชัดเจน โปรงใส ใหเกิดความสมานฉันท การรับรู เกิดความเขาใจที่ถูกตอง   
การส่ือสารจะตองเนนเปนองคกรรวม แบบมีเอกภาพไมใชแยกกันเปนสวนๆ ตางคนตางทํา ซึ่งจะทําให   
ขอมูลมีการกระจัดกระจายสูง ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ สังคม  การเมือง การเงินการคลัง การลงทุน     
การทองเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมตางๆ ภายใตพ้ืนฐานการจัดการขอมูลที่เปนระบบและมีหนวยงานเจาภาพที่
วางกรอบยุทธศาสตรติดตามอยางใกลชิด 
 
 ส่ิงที่พบจากการสํารวจก็คือ พฤติกรรมของประชาชนตางใหความสนใจความเปนไปของบานเมือง
ในอัตราสวนที่สูงมาก แตขณะเดียวกันก็จะพบวาอีกไมนอยทีเดียวที่เห็นวาเปนเรื่องนาเบ่ือ ภาพของความ
ซ้ําซาก จําเจ ทะเลาะเบาะแวง โดยเห็นวาเปนจุดออนของประเทศในสัดสวนถึง 80% สงผลใหภาพลักษณ
ของประเทศโดยรวมออกมาไมดีนัก ไมวาจะเปนดานศิลปวัฒนธรรม คุณภาพชีวิต ความปลอดภัย เสรีภาพ 
ประชาธิปไตย ความมั่นคง เศรษฐกิจการเงิน นอกจากนี้ส่ิงที่ประชาชนเห็นวาเปนจุดขายสําคัญ ไดแก แหลงทองเที่ยว 
การลงทุนและคุณภาพชีวิตเปนส่ิงที่สําคัญที่นาจะนํามาขยายผลตอ  
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ผลการศึกษา 

ภาพลักษณประเทศไทยกับทิศทางการสื่อสารของ 
รัฐบาลชุดใหม 

ขอเสนอ 
ทิศทางการบริหารภาพลักษณของประเทศและการ
ส่ือสารในทิศทางที่เหมาะสม 

• ภาพลักษณประเทศไทยที่ผานมาในเชิงลบที่
ตองมีการจัดการเรงดวน 
- ขาวสารของภาครัฐบาลและการเมืองเปนขาวที่

ซ้ําซาก นาเบื่อ มีแตปญหาความขัดแยง 
- ภาพลักษณที่อยูในระดับไมดีและตองมีการ  

แกไขเรงดวน ไดแก ความมั่นคงทางการเมือง 
ความมั่นคงทาง เศรษฐกิจการ เงิน  ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ความสามารถใน
การแขงขันกับประเทศอื่นๆ  ตลอดจนความ
พรอมในการเปนแหลงการคาและการลงทุน 

 
 
- การแสดงจุดยืนของรัฐบาลที่ชัดเจน เนนความเปน  
เอกภาพ ยึดปญหาที่เปนประโยชนสวนรวมมากกวา
สวนตนดวยความสมานฉันท 

- การลําดับความสําคัญของปญหาของประเทศในแตละ
ภาคสวน การกําหนดโครงสรางหนาที่ของการแกปญหา
รวมกันมากกวาการแยกตามหนวยงาน กระทรวง ทบวง 
กรม 

- การนําเสนอแนวทางการแกไขปญหาเรงดวนทั้งใน
ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติการที่เปนรูปธรรมและแถลง
ใหประชาชนไดรับทราบ 

• ภาพลักษณที่เปนจุดเดนและควรนํามาเปนจุดขายที่
สําคัญของการสรางภาพลักษณของประเทศ ไดแก 
สถานที่ ท อง เที่ ยวในประเทศ  ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิตและปจจัยรองรับการเติบโตของ
ประเทศที่ยั่งยืน 

- การกําหนดแผนยุทธศาสตรทางการสื่ อสารและ
แผนการกอบกูภาพลักษณของประเทศไทย 

- การเร ง เสริมศักยภาพของแตละปจจัยที่ มีผลตอ  
ภาพลักษณของประเทศ 

• การสื่อสารของรัฐบาลใหมทั้ งที่ เปนบุคคลและ
ภาพรวมของรัฐบาล 

 

• การกําหนดวิธีการ ชองทาง รูปแบบ การประชา-
สัมพันธเพื่อสรางการรับรูตอประชาชน ผานสื่อของรัฐ 
เอกชนอยางตอเนื่องและชัดเจน 

• การนําเสนอสาระ ขอมูลดวยความรวดเร็ว ชัดเจน 
ถูกตอง โปรงใส สมํ่าเสมอ ไมเนนที่จะแสดงผลงาน
ของรัฐบาลหรือบุคคล แตเนนประโยชนของภาค
ประชาชนเปนที่ตั้ง 

 
 

คงปฏิเสธไมไดวาประเทศไดบอบช้ําภายใตความขัดแยงมากวา 2 ปในหลายๆ ดาน รวมถึง         
ภาพลักษณของประเทศที่อยูในทิศทางที่นาเปนหวง ซึ่งเปนความรับผิดชอบรวมกันของรัฐบาล ชุดใหมใน
การวางยุทธศาสตรดานการส่ือสารของประเทศใหอยูในครรลองที่เหมาะสม ปรับภาพลักษณของประเทศ
ไทยใหเกิดความเชื่อมั่นทั้งในระดับประเทศและนานาชาติโดยเร็ววัน 

 
 

***************************************************** 
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ตารางสรุปผลสํารวจโพลล     

เรื่อง ภาพลักษณประเทศไทยกับทิศทางการส่ือสารของรัฐบาลชุดใหม 
 
 1. ความสนใจติดตามขาวสารความเปนไปของประเทศไทยที่รัฐบาลเผยแพรสูประชาชนในรอบปที่
ผานมา 

 
- สนใจติดตาม  รอยละ 75.7 

  โดยใหเหตุผลวา (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
   - เพื่อใหทราบความเปนไปของบานเมือง............................รอยละ 45.1 
   - เปนหนาที่ของคนไทยทุกคน............................................รอยละ 16.0 
   - เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตประจําวัน......................รอยละ  7.0 

   - เพื่อตรวจสอบการทํางานของรัฐบาล................................รอยละ  2.4 
   - ไวพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนอื่น ๆ...................รอยละ  0.2 
   - อื่น ๆ.............................................................................รอยละ  2.5 
   - ไมระบุเหตุผล................................................................รอยละ  2.5 
 

- ไมสนใจติดตาม รอยละ  24.3 
โดยใหเหตุผลวา (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 

- ซ้ําซาก นาเบื่อ มีแตขาวทะเลาะกัน.....................รอยละ 14.9 
- ไมนาเชื่อถือ......................................................รอยละ  3.4 
- ไมมีเวลา...........................................................รอยละ 3.4 
- เปนเรื่องไกลตัว..................................................รอยละ 1.2 
- เขาใจยาก..........................................................รอยละ 0.4 
- ไมใชหนาที่............................................... .........รอยละ 0.2 
- อื่นๆ.......................................................... ........รอยละ 0.4 
- ไมระบเุหตุผล............................................. .......รอยละ 0.4 
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2. สําหรับภาพลักษณของประเทศไทยในปจจุบันนั้น ความเห็นของประชาชนคนไทยเห็นวา

ประเทศไทยมีภาพลักษณโดยรวมไมคอยดีนัก โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.74 คะแนน (จากคะแนน
เต็ม 10) โดยเมื่อพิจารณาภาพลักษณในแตละดานพบวา ภาพลักษณดานการสงเสริมและอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณีมีคะแนนสูงที่สุด ขณะที่ภาพลักษณดานความมั่นคงทางการเมืองมีคะแนนต่ําที่สุด 
ดังนี้  

  
ภาพลักษณประเทศไทยในดานตางๆ คะแนนเฉลี่ย 

(จากคะแนนเต็ม 10) 
ดานการสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี 5.86 
ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร 5.08 
ดานสิทธิเสรีภาพและความเปนประชาธิปไตย 4.96 
ดานความพรอมในการเปนแหลงการคาและการลงทุน 4.87 
ดานความสามารถในการแขงขันกับประเทศอื่นๆ 4.80 
ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 4.41 
ดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเงิน 4.20 
ดานความมั่นคงทางการเมือง 3.75 

เฉล่ียรวม 4.74 
  
 3. จุดออนในการสรางภาพลักษณของประเทศไทยที่ผานมา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  -  มีปญหาความขัดแยงทางการเมืองในประเทศ......................................รอยละ 80.7 
  -  ขาดกลยุทธและวิธีการประชาสัมพันธที่สรางสรรคทันสมัย............................รอยละ 34.8 
  -  ขาดการสื่อสารประชาสัมพันธอยางตอเนื่องจริงจัง.......................................รอยละ 54.5 
  -  ขาดการประสานเชื่อมโยงแผนการดําเนินงานของหนวยงาน    
        ที่เกี่ยวของเขาดวยกัน................................................................................รอยละ 36.9 

-  มุงเนนประชาสัมพันธผลงานของรัฐบาลและบุคคลในรัฐบาลมากเกินไป.......รอยละ  35.0 
  -  ประชาชนไมใหความรวมมือ......................................................................รอยละ  21.5  
  -  อื่น ๆ ขาดงบประมาณ ขาดขอเท็จจริงดานบวก ฯลฯ....................................รอยละ  3.5 

 
4.  เมื่อสอบถามวา ตองการใหรัฐบาลชุดใหมใหความสําคัญกับการสรางภาพลักษณประเทศไทย
มากนอยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจดานอื่น ๆ พบวา 

  -  เห็นวาควรใหความสําคัญเปนอันดับดับตนๆ…..................รอยละ  54.7 
  -  เห็นวาควรใหความสําคัญเปนอันดับปานกลาง..........................รอยละ  41.4 
  -  เห็นวาควรใหความสําคัญเปนอันดับดับทายๆ...........................รอยละ  3.9 
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5.  จุดเดนของประเทศไทยที่รัฐบาลชุดใหมควรนํามาใชเปนจุดขายในการสรางภาพลักษณ
ประเทศไทย (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 

-  สถานที่ทองเที่ยว และแหลงบันเทิงในประเทศไทย..............................รอยละ  27.6 
-  วัฒนธรรม ประเพณี ภาษาไทย การไหว ศิลปะ และวิถีชีวิต..........................รอยละ  18.5 
-  ความพรอมทางดานการคาและการลงทุน...................................................รอยละ  13.8 
-  ความมั่นคง และความสงบสุขภายในประเทศ..............................................รอยละ  9.3 
-  ความสามัคคีของคนในชาติ.......................................................................รอยละ  5.5 
-  อาหารไทย และสินคาโอทอป.....................................................................รอยละ  4.6 
-  การยิ้ม การมีมนุษยสัมพันธ และความมีน้ําใจ.............................................รอยละ  4.2 
-  คุณภาพชีวิตของประชาชน........................................................................รอยละ  3.7 
-  การดําเนินชีวิตของคนไทยตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง................รอยละ  1.8 
-  ความเปนประชาธิปไตย .........................................................................รอยละ  1.3 
-  อื่น ๆ เชน ความทันสมัยและเทคโนโลยีตาง ๆ สินคาสงออก ฯลฯ...................รอยละ  4.2 
-  ไมทราบ....................................................................................................รอยละ  2.8 
-  ไมมีจุดเดนใดที่ควรนํามาเปนจุดขายในการสรางภาพลักษณประเทศ.............รอยละ  2.7 
 

 6.  รูปแบบการสรางภาพลักษณประเทศไทยที่ตองการใหรัฐบาลชุดใหมดําเนินการ 
  -   แตงตั้งผูที่มีความรูความสามารถดานการประชาสัมพันธเปนที่ปรึกษา.....รอยละ  57.4 
  -   รัฐบาลดําเนินการเองโดยใชบุคลากรเทาที่มีอยู..................................................รอยละ  22.5  
  -   จางบริษัทประชาสัมพันธมืออาชีพมาดําเนินการ................................................รอยละ  15.6 
  -   อื่นๆ เชน ตั้งทีมเฉพาะกิจโดยระดมผูมีประสบการณจากหนวยงานตางๆ  
                                  มาทํางานรวมกัน และใชวิธีการอื่นนอกเหนือจากการประชาสัมพันธ................รอยละ  4.5 
 

ระเบียบวธิีในการสํารวจ 
    การวิจัยเชิงสํารวจเรื่อง “ภาพลักษณประเทศไทยกับทิศทางการสื่อสารของรัฐบาลชุดใหม”  ไดดําเนินการเก็บ
ขอมูลภาคสนามเมื่อวันที่ 14-23 มกราคม 2551 โดยการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดย
การสุมเขตการปกครองจํานวน 20 เขต จาก 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ทั้งเขตชั้นใน เขตชั้นกลาง และเขตชั้นนอก 
ปริมณฑล  3 จังหวัดไดแก จังหวัดปทุมธานี  นนทบุรี  สมุทรปราการ และจังหวัดหัวเมืองเพื่อเปนตัวแทนในแตละภาค 
ไดแก เชียงใหม  ขอนแกน  นครศรีธรรมราช  จันทบุรี และลพบุรี จากนั้นจึงสุมถนนและประชากรเปาหมายอายุ 21 ป
ขึ้นไป ไดกลุมตัวอยางทั้งส้ิน 2,088 คน  เปนเพศชายรอยละ 48.8 และเพศหญิงรอยละ 51.2 
  
  ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีความคลาดเคลื่อน ± 3 % ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 

วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บขอมูลใชแบบสอบถามสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได  
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :       14 – 23 มกราคม 2551 
วันที่เผยแพรผลการสํารวจ   :        5  กุมภาพันธ 2551 
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ขอมูลประชากรศาสตร 

 จํานวน รอยละ 
เพศ :   
            ชาย 1,018 48.8 
            หญิง 1,070 51.2 
อายุ   
            21-30 ป 631 30.2 
            31-40 ป 571 27.3 
            41-50 ป 544 16.1 
            51-60 ป 204 9.8 
            61 ปขึ้นไป 138 6.6 
อาชีพ   
           ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 288 13.8 
           พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน 488 23.4 
           คาขาย / ธุรกิจสวนตัว 452 21.7 
           รับจางทั่วไป 344 16.5 
           พอบาน แมบาน เกษียณอายุ 220 10.5 
           ผูส่ือขาว 28 1.3 
           นักวิชาการ/นักวิชาชีพประชาสัมพันธ 28 1.3 
           อื่นๆ ไดแก นิสิตนักศึกษา อาชีพอิสระ วางงาน 

ฯลฯ 
240 11.5 

การศึกษา   
           ต่ํากวาปริญญาตรี 918 44.0 
             ปริญญาตรี 1,050 50.3 
             สูงกวาปริญญาตรี 120 5.7 
ที่อยูอาศัย   
           กรุงเทพมหานคร 425 20.4 
           ปริมณฑล 300 14.4 
           ตางจังหวัด 1,363 65.2 

รวม 2,088 100 
 
 
ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ   โทร. 02-350-3500 ตอ 1773, 1776 
e-mail: research@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 
 
 


