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กรกฎาคม ๒๕๖๓
ปัจ จุบ ัน การพลิกผัน ทางดิจิ ทัล ส่ งผลต่อ การประชาสัม พั นธ์ ข้ อมูล ข่ าวสารเป็น อย่ า ง
มาก เพราะช่วยให้ข้อมูลข่าวสารขับเคลื่อนไปได้ไกลขึ้น เร็วขึ้น และถูกต้องแม่นยำขึ้น กว่าเดิม ดังนั้น
ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์จึง ต้องมีการปรับตัว เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบดิจิทัลมี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากยิ ่ ง ขึ ้ น การวิ จ ั ย ในครั ้ ง นี้ ม ี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื ่ อ ศึ ก ษาทฤษฎี ความรู ้ เทคนิ ค การ
ประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล การปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
และเสนอแนวทางพัฒ นาการประชาสัมพันธ์ของกองทัพอากาศทางโซเชียลมีเดียด้ว ยกลยุทธ์การ
ประชาสัมพันธ์ดิจิทัล การดำเนินการวิจัยครั้ ง นี้ เป็ น การวิ จั ย เชิ งคุ ณภาพ ประกอบด้วยการวิจัยเอกสาร
และการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลจากการวิจัยทำให้ทราบถึ งวิธ ีการปฏิบัติ งาน และข้อขัดข้องของการ
ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ทางดิจิทัลของกองทัพอากาศ สรุปสาระสำคัญดังนี้ การปฏิบัติงาน
กิจการพลเรือนด้านการประชาสัมพันธ์ของกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นการปฏิบัติงานที่
ดำเนินการได้อย่างถูกต้องเหมาะสมแล้ว มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจการป้องกันประเทศของทหาร ในส่วนของปัญหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ดิจิทัลยังมีอยู่เล็กน้อย เนื่องจากว่าการที่เทคโนโลยีมีการ
พัฒนาไปอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด ทำให้ผู้ปฏิบัติงานในด้านการประชาสัมพันธ์ ตามเทคโนโลยีไม่
ทัน จึงไม่สามารถใช้ประโยชน์จากโซเชียลมีเดียให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ ดังนั้นควรต้องมีการให้
ความรู้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ สุดท้ายผู้วิจัยเสนอแนวทางและร่างคู่มือการพัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์ของกองทัพอากาศทางโซเชียลมีเดียด้วยกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ดิจิทัล เพื่อนำมาใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล สำหรับข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
สามารถที่จะทำการศึกษาวิจัยต่อยอดจากงานวิจัย เรื่องนี้ได้ หากภายหน้าเกิดโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์ม
ใหม่ที่ดีขนึ้ กว่า และสามารถนำมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต
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Nowadays, the digital turnover has had a great impact on public relations
information. Because it helps information to be driven farther, faster, and more
accurately than before. Therefore, public relations practitioners must adapt. To make
the digital publicity more effective. The purpose of this research is to study the theory
of knowledge and public relations techniques in the digital age. Public relations work of
the Department of Civil Affairs, Royal Thai Air Force And propose ways to develop the
Royal Thai Air Force public relations on social media with digital public relations
strategies. This research is a qualitative research. Consisting of document research and
in-depth interviews. The result of the research shows the operational methods and the
obstacles of the Royal Thai Air Force's digital public relations operations. Summary of
material details as follows Civil relations operation of the Department of Civil Affairs, Air
Force Is the operation that has been performed correctly and appropriately with ongoing
action. Objective to educate the public about military defense missions. As for the
problems of digital public relations, there are still a few problems. Due to the fact that
technology has evolved rapidly, causing the public relations worker unable to catch up
with technology. Therefore, knowledge should be given to those who practice public
relations. Finally, the researcher proposed guidelines and drafted the Royal Thai Air Force
Public Relations Development Guide on social media with digital public relations

strategies. To be used as a guideline for public relations development in the digital age
For suggestions for the next research Able to conduct further research from this research
If a new social media platform emerges better and can be used to increase the efficiency
of public relations for the better in the future.

