บทที2่
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
รายงานสหกิจเล่มนี่มีจุดมุ่งหมายที่จะส่ งเสริ มให้กองกิจกรรมองค์กร สังคมแนวคิดทฤษฎี
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการทาวิจยั แบ่งเป็ น
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
2.2 กระบวนการดาเนินงานประชาสัมพันธ์
2.3 แนวคิดทฤษฎีการจัดกิจกรรมพิเศษ
2.1 แนวคิดเกีย่ วกับการประชาสั มพันธ์
คาว่า “การประชาสัมพันธ์” มาจากคาว่า “ประชา” กับ “สัมพันธ์” ซึ่ งตรงกับภาษาอังกฤษว่า
“Public Relation” หรื อที่เรี ยกกันทัว่ ไปว่า “PR” ตามศัพท์คานี้หมายถึง การมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง
กับประชาชน อย่างไรก็ดี การประชาสัมพันธ์โดยทัว่ ไป มีวตั ถุประสงค์และความมุ่งหมายสาคัญที่
สามารถสรุ ปได้ 3 ประการ (อ้างถึงในวิรัช ลภิรัตนกุล, 152-153 : 2544) ดังต่อไปนี้คือ
1. เพื่อสร้ างความนิ ยมให้เกิ ดขึ้ นในหมู่ประชาชน (Positive steps to achieve good will)ความนิ ยม
(Good will) โดยจะช่ วยส่ งเสริ ม สนับสนุ นการดาเนิ นงาน และความอยู่รอดขององค์การสถาบัน
เป็ นไปด้วยความสะดวกราบรื่ นและบรรลุวตั ถุประสงค์ตามเป้ าหมายของสถาบัน
2. เพื่อปกป้ องและรักษาชื่ อเสี ยงสถาบันไม่ให้เสื่ อมเสี ย (Action to safeguard to reputation) ชื่อเสี ยง
องค์กรนับว่าเป็ นสิ่ งสาคัญมาก บางแห่ งถึงกับยอมเสี ยสละผลประโยชน์สาคัญต่าง ๆ บางประการ
ไป เพื่อแลกกับการรักษาชื่อเสี ยงของสถาบัน
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายใน (Internal Relationship) หมายถึง ความสัมพันธ์ของกลุ่มประชาชน
ภายในหน่ วยงาน หรื อบุ ค ลากรขององค์ก รสถาบัน โดยทัว่ ไปการประชาสั ม พันธ์ อาจแบ่ งตาม
ลักษณะงานกว้าง ๆ ได้ 2 ประเภท คือ การประชาสัมพันธ์ภายใน (Internal Public Relations) และ
การประชาสัมพันธ์ภายนอก (External Public Relations)
การติดต่อสื่ อสารและการ ประชาสัมพันธ์ภายในออกเป็ น 5 ประเด็นหลักๆดังต่อไปนี้ (อ้าง
ถึงในกริ ช สื บสนธิ์ ,น.65,2537)
1. เป็ นเครื่ องมือสาคัญและจาเป็ นอย่างยิง่ ของฝ่ ายบริ หารในการบริ หารงานซึ่ งทักษะในการ
สื่ อสารเป็ นคุณสมบัติอย่างหนึ่ งที่ผบู ้ ริ หารจะต้องฝึ กฝนให้เกิ ดขึ้นในตนเองเพราะเพราะกับทักษะ
การบริ หารงานเพราะการสื่ อสารและประชาสัมพันธ์ในองค์กรจะช่ วยให้การทางานลุ ล่วงไปได้
ด้วยดีตลอดเป็ นเครื่ องมือช่วยตรวจสอบความเข้าใจผลงาน
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2. เป็ นเครื่ องมื อช่ วยสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดี แกทั้งสอง ฝ่ ายการสื่ อสารช่ วยให้เกิ ดความ
เข้า ใจตรงกันนามาซึ่ ง ความสวยสนมความไว้วางใจสิ่ ง เหล่ า นี้ นาไปสู่ สั ม พันธภาพที่ ดีระหว่า ง
ผูบ้ ริ หารในระดับต่างๆกับพนักงานโดยส่ วนรวม
3. ช่วยให้เกิดความเข้าใจระหว่างกันดีข้ ึน การสื่ อสารนามาซึ่ งความไว้วางใจหากมีปริ มาณ
ที่เหมาะสมแล้วจะช่วยให้เกิดความกล้าที่จะสื่ อสารกล้าที่จะถามที่จะออกความคิดเห็ นทักท้วงและ
ช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันมากยิง่ ขึ้น
4. ช่ วยให้การปฏิบตั ิภารกิจของทุกหน่ วยงานทุกส่ วนเป็ นไปได้และประสานกันจนบรรลุ
วัตถุประสงค์ซ่ ึ งการสื่ อสารและการประชาสัมพันธ์องค์กรมีส่วนอย่างมากในการประสานงานทาให้
ทุกๆหน่วยงานทางานในหน้าที่ของตนไปอย่างคล้องจองกับการทางานหน่วยงาน อื่นๆสะดวกมาก
ขึ้น
5. ช่วยให้เกิดการพัฒนาและการทางานที่มีประสิ ทธิภาพการที่บุคลากรขององค์กรทุกระดับ
สามารถสื่ อสารได้อย่างเสรี มีความไว้วางใจซึ่ งกันและกันมีความกล้าที่จะสื่ อสารย่อมจะนาสู่ การ
เสนอความคิดสร้างสรรค์คิดที่จะทาให้เกิดผลงานที่ดีที่สุดนาองค์กรไปสู่ ความเจริ ญยอมรับในความ
คิดเห็นของผูอ้ ื่น
การประชาสัมพันธ์ คือการติดต่อสื่ อสารและการสื่ อความหมายทางด้านความคิดเห็ นจาก
องค์ ก ารสถาบัน ไปสู่ ก ลุ่ ม ประชาชนที่ เ กี่ ย วข้อ ง รวมทั้ง รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และประชามติ ที่
ประชาชนมีต่อองค์การสถาบันด้วยความพยายามอย่างจริ งใจ โดยมุ่งที่จะสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน
และช่ วยให้สถาบันสามารถปรับตัวเองให้สอดคล้องกลมกลืน (harmonious adjustment) กับสังคม
ได้ ฉะนั้น การประชาสัมพันธ์จึงถูกนามาใช้ในลักษณะความหมาย 3 ประการ ด้วยกันคือ
1. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์การสถาบันกับกลุ่มประชาชน
2. วิธีการที่องค์การสถาบันใช้เพื่อสร้างความสัมพันธ์
3. คุณภาพและสถานภาพแห่งความสัมพันธ์น้ นั ๆ
การประชาสัมพันธ์ มีความหมาย 3 ประการด้วยกัน คือ
1. เผยแพร่ ช้ ีแจงให้ประชาชนทราบ
2. ชักชวนให้ประชาชนมีส่วนร่ วมด้วย และเห็นด้วยกับวัตถุประสงค์และวิธีการดาเนินงาน
ของสถาบัน
3. ประสานความคิ ดเห็ นของกลุ่ มประชาชนที่ เกี่ ยวข้องให้เข้ากับจุดมุ่งหมายและวิธีการ
ดาเนินงานของสถาบัน
การประชาสัม พันธ์ ถ้า หากจะพิ จารณาในแง่ ข องพฤติ ก รรมศาสตร์ แล้ว (Behavioral Science) มี
หน้าที่ดงั นี้คือ
1. สารวจและประเมินถึงทัศนคติของกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง
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2. ช่ ว ยให้ ฝ่ ายบริ ห ารสามารถก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์ใ นด้า นการเพิ่ ม พูน ความเข้า ใจแก่
ประชาชนและเป็ นที่ยอมรับของประชาชน กล่าวคือยอมรับทั้งนโยบาย แผนงาน และบุคลากรของ
องค์การ
3. วัตถุ ประสงค์ที่องค์การกาหนดขึ้นนี้ จะต้องสอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์ ความต้องการ
และผลประโยชน์ของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ
4. ปรับปรุ งและประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์ ที่องค์การกาลังดาเนิ นอยูเ่ พื่อให้เป็ นที่
เข้าใจและเป็ นที่ยอมรับแก่ประชาชน
Marvin M. Black ให้คาจากัดความว่าการประชาสัมพันธ์ คือ ศิลปะและศาสตร์ ในอันที่จะ
แสวงหาลู่ทางให้องค์การ สถาบันและประชาชนมีความสัมพันธ์อนั ดี ต่อกัน และบังเกิ ดความพึง
พอใจร่ วมกัน Sam Black ให้คาอธิ บายว่า
การประชาสัมพันธ์ คือภาระหน้าที่รับผิดชอบทั้งหมดของฝ่ ายบริ หารในทุกองค์การ วัตถุประสงค์ที่
สาคัญของการประชาสัมพันธ์ จึงเป็ นไปเพื่อบรรลุและธารงไว้ซ่ ึ งความราบรื่ นกลมกลืน สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อม
2.2 กระบวนการดาเนินงานประชาสั มพันธ์
กั ธ และ มาร์ ช (Guth & Marsh, 2003, p. 13) กล่ า วถึ ง กระบวนการด าเนิ นงาน
ประชาสัมพันธ์ ไว้ว่า ประกอบด้วยงาน 4 ขั้นตอน คือ การวิจยั (research) การวางแผน (planning)
การสื่ อสาร (communication) และการประเมิ นผล (evaluation) ซึ่ ง จะต้องมองทั้ง 4 ขั้นตอน ใน
ลัก ษณะต่อเนื่ องเกี่ ย วพันและส่ ง เสริ ม ซึ่ ง กันและกัน เช่ น การวิจยั อาจจะต้องท าในขั้นตอนการ
ประเมินผลเพื่อวัดผลของงาน และการประเมินผลจะถู กนาไปใช้ในขั้นของการวางแผน เป็ นต้น
เพราะการด าเนิ น งานประชาสั ม พัน ธ์ จ ะต้ อ งปรั บ ตัว ให้ ท ัน การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ นกั บ
สภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ อยูต่ ลอดเวลา ทั้งนี้ การดาเนินงานในแต่ละขั้นตอนจะมีรายละเอียด ดังนี้
1. การวิจยั เพื่อรวบรวมข้อมูล
การวิจยั เพื่อรวบรวมข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ อาจเริ่ มต้นด้วยการสารวจในประเด็นคาถาม
ต่อไปนี้
1.1 หน่ ว ยงาน องค์ก ร และสถาบันประสบปั ญ หาอะไรในการศึ ก ษาข้อ มู ล ทั้ง จากภายในและ
ภายนอก ซึ่ งวิธีในการค้นหาคาตอบข้อนี้ควรอาศัยหลักดังนี้
1.1.1 ให้นกั ประชาสัมพันธ์เฝ้ าดูความเป็ นไปในหน่วยงาน องค์กร และสถาบัน โดยศึกษา
ความสั มพันธ์ ข องหน่ วยงาน องค์กร และสถาบันในสภาวะแวดล้อมด้า นสัง คม การเมื อง และ
เศรษฐกิ จ ทั้ง นี้ ใ นการเฝ้ าดู ค วรจะท าให้ล ัก ษณะที่ เป็ นการคอยเฝ้ าระวัง เหตุ อยู่ตลอดเวลา เพื่ อ
ประโยชน์ในการเตรี ยมตัวแก้ปัญหา และเมื่อเกิดปั ญหาขึ้นจะได้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที
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1.1.2 นัก ประชาสั ม พัน ธ์ จ ะต้อ งตัด สิ น ใจในเรื่ อ ง เช่ น จะหาข้อ มู ล ด้ว ยวิ ธี ไ หนจึ ง จะ
เหมาะสม จะหาข้อมูลในเรื่ องอะไร และมีประเด็นปั ญหาว่าอะไร เป็ นต้น
1.1.3 นักประชาสัมพันธ์ควรรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลที่เกี่ยวกับหน่วยงาน องค์กร
และสถาบันอย่างละเอี ยด รอบคอบ เพื่อนาผลที่ได้ไปใช้ในการดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้
ข้อมูลที่รวบรวมและวิเคราะห์ แล้ว ควรจัดเก็บอย่างมี ระบบ เพื่อสามารถนากลับมาใช้ได้อีกเมื่ อ
ต้องการ
1.1.4 นาข้อมูลที่หาได้มาเปรี ยบเทียบกับข้อมูลอื่นถ้าสามารถทาได้ หรื อนาข้อมูลที่ได้ไป
เปรี ยบเทียบกับข้อเท็จจริ งที่เกิดขึ้น
1.2 จานวนและแหล่งที่มาของทรัพยากรที่มีอยู่ กล่าวคือ สารวจว่าในหน่วยงาน องค์กร และสถาบัน
มีทรัพยากรอะไรบ้าง และทรัพยากรอะไรเอื้อต่อการทางานอะไร
1.3 เวลา นักประชาสัมพันธ์ตอ้ งคานึงถึงปั จจัยด้านเวลา ว่ามีเวลามากน้อยแค่ไหน นอกจากนี้เวลายัง
มีความสาคัญมากในการวางแผนระยะสั้นหรื อระยะยาว เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ
หน่วยงาน
1.4 ปั ญ หาทั้ ง ภายในและภายนอกหน่ ว ยงานที่ อ าจมี ต่ อ หน่ ว ยงาน องค์ ก ร และสถาบั น
ทั้งนี้ เพื่อนามาเป็ นองค์ประกอบในการวางแผนและเป็ นข้อมูลในการตัดสิ นใจในการดาเนิ นงาน
ต่ า ง ๆ ทางด้า นประชาสั ม พัน ธ์ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพที่ สุ ด ซึ่ งจะต้อ งอาศัย การวิ จ ัย เพื่ อ หาข้อ มู ล
การวิจยั ทางประชาสัมพันธ์ (public relations research)
2. การวางแผน การพิจารณาการวางแผนนั้นมีหลักการสาคัญดังนี้
2.1 การก าหนดวัตถุ ป ระสงค์ (objective) จะต้อ งก าหนดหรื อ ระบุ ไ ว้อ ย่า งชัด เจน เช่ น
ต้องการสร้างความเข้าใจในสิ่ งใดบ้าง หรื อต้องการแก้ปัญหาใดบ้าง เป็ นต้น
2.2 การก าหนดกลุ่ ม ประชาชนเป้ าหมาย (target public) จะต้อ งระบุ ใ ห้ แ น่ ชัด ว่ า กลุ่ ม
ประชาชนเป้ าหมายคือใคร มีพ้นื ฐานการศึกษาหรื อภูมิหลังอย่างไร รวมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ เช่น
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนด้านจิตวิทยา เช่น ใครสามารถจะเป็ นผูน้ าความคิดเห็นหรื อ
มีอิทธิ พลต่อการแพร่ กระจายข่าวสารสู่ ประชาชนอีกต่อหนึ่ง
2.3 การกาหนดหัวเรื่ อง (themes) ต้องกาหนดให้แน่นอนว่าแนวหัวเรื่ องนั้นจะเน้นในทาง
ใด ตลอดจนการกาหนดสัญลักษณ์หรื อข้อความสั้น ๆ เป็ นคาขวัญต่าง ๆ ที่สามารถจดจาได้ง่ายหรื อ
ดึงดูดความสนใจและเตือนใจได้ดี
2.4 กาหนดช่ วงระยะเวลา (timing) จะต้องมีการกาหนดช่ วงระยะเวลาหรื อจังหวะเวลาที่
เหมาะสมที่สุดในการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ เช่น จะเริ่ มทาการเผยแพร่ ล่วงหน้า เพื่อเป็ นการ
อุ่นเครื่ องหรื อปูพ้ืนเสี ยก่ อน เป็ นการเรี ยกความสนใจก่ อนถึ งวันรณรงค์เพื่อการปฏิ บตั ิ งานอย่าง
เต็มที่ เมื่อไร วันเวลาอะไร สิ่ งเหล่านี้จะต้องกาหนดไว้ล่วงหน้า
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2.5 การกาหนดสื่ อและเทคนิ คต่าง ๆ จะต้องกาหนดลงไปว่าจะต้องใช้สื่อหรื อเครื่ องมื อ
ใดบ้าง รวมทั้งจะใช้เทคนิคอื่น ๆ อะไรเข้ามาร่ วมด้วย
2.6 การกาหนดงบประมาณ จะต้องกาหนดงบประมาณที่จะใช้ในการดาเนิ นการให้ชดั เจน
เพื่อมิให้เกิดปั ญหาภายหลัง เช่น งบประมาณไม่พอ หรื อต้องใช่จ่ายเกินงบ ฯลฯ
2.7 การก าหนดงบประมาณนี้ ย งั หมายรวมถึ ง การกาหนดบุ คลากรต่า งๆ ที่ จะใช้ใ นการ
ดาเนินการด้วย
3. การสื่ อสาร
การสื่ อสาร (communication) คือกระบวนการของการถ่ายทอดสารจากบุคคลฝ่ ายหนึ่ ง ซึ่ ง
เรี ยกว่าผูส้ ่ งสารไปยังบุคคลอีกฝ่ ายหนึ่ ง ซึ่ งเรี ยกว่าผูร้ ับสาร โดยผ่านสื่ อ (ปรมะ สตะเวทิน, 2546,
หน้า 30) กระบวนการที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ประการ คือ
3.1 ผูส้ ่ งสาร (source or sender) หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงาน องค์กร และสถาบัน
ที่เป็ นผูส้ ่ งสารไปให้บุคคลอีกฝ่ ายหนึ่ ง ผูส้ ่ งสารจะเป็ นผูน้ าความคิด ความรู ้สึกนึ กคิดต่าง ๆ ในรู ป
ของสารส่ งผ่านช่องทางหรื อสื่ อไปยังผูร้ ับสารเพื่อให้เกิดการตอบสนอง
3.2 สาร (message) หมายถึ ง ข้อมูลข่าวสาร หรื อความรู ้ สึกนึ กคิด พฤติกรรมที่ผสู ้ ่ งสารส่ ง
ต่อไปยังผูร้ ั บสาร สารอาจจะอยู่ในลักษณะของกิ ริย าท่าทาง การพูด การเขียน การวาด รู ปภาพ
เครื่ องหมาย สัญลักษณ์ ฯลฯ เพื่อหวังให้ผรู ้ ับสารมีความเข้าใจตามวัตถุ ประสงค์ที่ผสู ้ ่ งสารมีความ
ต้องการ
3.3 สื่ อหรื อช่องทางการสื่ อสาร (media or channel) หมายถึง ตัวกลางหรื อพาหนะที่ช่วยใน
การนาพาสารจากผูส้ ่ งสารไปยังประสาทสัมผัสของผูร้ ับสาร เช่น การได้ยนิ ได้เห็น ได้กลิ่น ลิ้มรส
และได้สัมผัส ได้รับทราบถึ งความหมายของสารที่ส่งมา สื่ ออาจจะอยู่ในรู ปของตัวบุคคล อากาศ
คลื่นเสี ยง สิ่ งพิมพ์ แบบจาลอง ฯลฯ
3.4 ผูร้ ับสาร (receiver) หมายถึง บุคคล กลุ่มคน สถาบัน หรื อองค์กรที่รับสารจากผูส้ ่ งสาร
เมื่อรับสารแล้วจะตีความหมายของสาร เพื่อทาความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ได้รับ
4. การประเมินผล
การประเมินผล (evaluation) งานประชาสัมพันธ์ หมายถึ ง การประเมินผล กระบวนการ
ดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์ ซึ่ งจะเน้นดูวา่ การดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์น้ นั ได้ดาเนิ นไปตามแผนที่
วางไว้หรื อไม่ มีปัญหาและอุปสรรคอะไรเกิ ดขึ้นบ้าง จุดมุ่งหมายของการประเมินผลแบบนี้ เพื่อ
เป็ นการพัฒนาแผนการประชาสัมพันธ์ ให้มีประสิ ทธิภาพ
2.3 แนวคิดทฤษฎีการจัดกิจกรรมพิเศษ
กิ จกรรมพิเศษเป็ นเครื่ องมือทางการประชาสัมพันธ์ อีกประการหนึ่ ง ที่สามารถจัดขึ้นมา
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน องค์กร และสถาบัน
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1. วัตถุประสงค์ของการจัดทากิจกรรมพิเศษ
1.1 เพื่อกระตุน้ และเรี ยกร้องความสนใจจากประชาชน
1.2 เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู ้ ความเข้าใจในสิ่ งต่าง ๆ ที่เราต้องการให้ทราบ
1.3 เพื่อเพิ่มพูนและ ส่ งเสริ มบทบาทของหน่วยงาน องค์กร และสถาบัน
1.4 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ส่วนบุคคล
1.5 เพื่อเผยแพร่ เกียรติคุณ และให้เป็ นที่ยอมรับของประชาชน
1.6 เพื่อตอบสนองความพอใจ และความต้องการของประชาชนที่อยากจะมีส่วนร่ วมด้วย
ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่หน่วยงาน องค์กร และสถาบันจัดขึ้น
1.7 เพื่อสร้างชื่อเสี ยง และความนิยมในหมู่ประชาชน
1.8 เพื่อเผยแพร่ บอกกล่าวถึงความเจริ ญ และการพัฒนาของหน่วยงาน องค์กร และสถาบัน
ให้สาธารณชนได้ทราบ
2. การจัดเตรี ยมงานกิจกรรมพิเศษ
ในส่ วนของการจัดเตรี ยมงานกิ จกรรมพิเศษ มักจะเกี่ ยวข้องกับเรื่ องต่าง ๆ เช่น การตั้งชื่ อ
งาน (naming the event) การเลือกวันจัดงาน (choosing the date) แขกที่รับเชิ ญ (the guests) การจัด
รถรั บ ส่ ง และสถานที่ จอดรถ (transportation and parking) การต้อนรั บ (reception) การเตรี ย มพา
เที่ยวภายในบริ เวณงาน (tour preparation) เครื่ องดื่มและของที่ระลึก (refreshments and souvenirs)
การเตรี ยมการประชาสัมพันธ์ ล่วงหน้า (pre-event publicity) และการขอความร่ วมมื อจากชุ มชน
(co-operation of the community) เป็ นต้น
3. ประเภทของกิจกรรมพิเศษ
3.1 การจัดวันและสัปดาห์พิเศษ (special days and weeks) คือ การที่หน่วยงานองค์กร และ
สถาบันจัดงานกิ จกรรมพิเศษขึ้น โดยเลือกกาหนดเอาวันสาคัญหรื อสัปดาห์สาคัญซึ่ งเจาะจงขึ้นมา
เองและถือเอาเป็ นช่วงระยะเวลานั้นจัดกิจกรรมพิเศษของตน
3.2 การจัดแสดงและนิ ทรรศการ (displays and exhibits) คื อการที่หน่ วยงาน องค์กรและ
สถาบันจัดงานแสดงความก้าวหน้าของกิจการ ตลอดจนผลงานที่ผา่ นมาของหน่วยงาน องค์กร และ
สถาบัน
3.3 การพบปะและการประชุม (meeting and conferences) คือ การจัดให้มีการพบปะ หรื อ
การประชุม เพื่อเปิ ดโอกาสให้บุคคลหลายฝ่ ายได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนะ ความคิดเห็นซึ่ ง
กันและกัน
3.4 การจัดงานวันครบรอบปี (anniversaries) คือ การจัดงานในการเวียนมาบรรจบครบรอบ
ของการก่อตั้ง หรื อสถาปนา หน่วยงาน องค์กร และสถาบัน
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3.5 การให้รางวัลพิเศษ (special awards) คือ การที่หน่ วยงาน องค์กร และสถาบันจัดมอบ
รางวัลพิเศษให้แก่บุคคลที่สร้ างสรรค์ หรื อบาเพ็ญประโยชน์ในสิ่ งที่ดีงามแก่สังคมส่ วนรวม หรื อ
เป็ นบุคคลดีเด่น หรื อบุคคลตัวอย่าง เป็ นต้น
3.6 การเปิ ดให้เยี่ยมชมหน่ วยงาน องค์กร และสถาบัน (open home) คื อ การที่ หน่ วยงาน
องค์กร และสถาบันเปิ ดหน่วยงานให้บุคคลภายนอกเข้าเยีย่ มชมกิจการ
3.7 การจัดงานประกวด (contest) คือการจัดงานประกวด ซึ่ งอาจจะจัดประกวดเฉพาะกลุ่ม
บุคคลภายในหน่ วยงาน องค์กร และสถาบัน หรื ออาจจะมีการจัดประกวดสาหรับบุคคลภายนอก
ด้วย
3.8 การจัดขบวนแห่ (parades and pageants) นับ ว่า เป็ นกิ จกรรมพิเศษที่ มีบ ทบาทสาคัญ
สาหรั บงานชุ มชนสัมพันธ์ของบริ ษทั ส่ วนมากมักจะเป็ นขบวนแห่ เนื่ องในวันสาคัญหรื อโอกาส
สาคัญต่าง ๆ
3.9 การอุปถัมภ์งานของชุมชน (sponsored community events) คือ การที่หน่วยงาน องค์กร
และสถาบันให้ความอุ ปถัมภ์ หรื อสนับสนุ นงานของชุ มชน เพื่อที่จะปรับปรุ งสภาพความเป็ นอยู่
ของชุมชน
3.10 การให้ ค วามสนั บ สนุ น แก่ ห น่ ว ยงาน องค์ ก ร และสถาบั น ต่ า ง ๆ (sponsored
organization) คื อ การที่หน่ วยงาน องค์กร และสถาบันให้ความสนับสนุ น โดยเข้าไปจัดการหรื อ
ดาเนิ นการสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งให้แก่หน่ วยงาน องค์กร และสถาบันต่างๆ ในชุ มชน เมื่อสร้ างความนิ ยม
ศรัทธาให้แก่สถาบัน
3.11 สั ญ ลัก ษณ์ ท างด้า นการประชาสั ม พัน ธ์ (public relations personalities) คื อ การที่
หน่วยงาน องค์กร และสถาบัน เช่น บริ ษทั ธุ รกิจบางแห่งจะใช้วธิ ี คดั เลือกสาวงามที่มีเสน่ห์และ
ฉลาดปราดเปรี ยว คล่ องแคล่ วไว้เป็ นสัญลักษณ์ หรื อผูแ้ ทนหน่ วยงาน เพื่อทาหน้าที่ เป็ นทูตแห่ ง
ความสั ม พัน ธ์ ข องหน่ ว ยงาน และเพื่ อ สร้ า งภาพลัก ษณ์ ที่ ดี รวมทั้ง สร้ า งความประทับ ใจให้ แ ก่
ประชาชน
3.12 การจัดงานฉลอง (dedications) คื อ กิ จกรรมพิ เศษเพื่ อประชาสั ม พันธ์ ใ ห้ท ราบถึ ง
ความสาเร็ จ บริ การใหม่ ๆหรื อสิ่ งอานวยความสะดวกใหม่ของหน่วยงาน องค์กร และสถาบัน เช่น
ฉลองครบรอบปี และฉลองรางวัลที่ได้รับเป็ นต้น
4.สื่ อมวลชนสัมพันธ์
สื่ อ มวลชนสั ม พัน ธ์ (press relations) เป็ นอี ก กิ จกรรมหนึ่ ง ที่ นัก ประชาสั ม พันธ์ ต้องจัด
ดาเนินการ สื่ อมวลชนสัมพันธ์ คือ งานสร้างความสั มพันธ์กบั บุคคลในวงการสื่ อมวลชนเพราะงาน
ประชาสัมพันธต้องอาศัยสื่ อมวลชนช่ วยเน้นสื่ อเผยแพร่ ข่าวสารข้อเท็จจริ ง ไปสู่ ประชาชนผูร้ ั บ
ข่าวสาร เมื่อสื่ อมวลชนติดต่อขอรายละเอียดและข่าวสารก็ควรให้ความสะดวกต่าง ๆ

