บทที่2
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
รายงานการจัดท าโครงงานสหกิ จศึ กษาในครั้ง นี้มศุ ่ ึ กษากลยุทธ์ การดาเนินงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์ ในรู ปแบบโครงงานเรื่ อ ง กระบวนการจัด กิจกรรมเพื่ อแสดงความรับผิ ดชอบต่ อ
สังคม เรื่ องขอ ขวด แลก ข.ไข่ ของบริ ษทั แอล.พี .เอ็น ดี เวลลอปเมนท์จากัด(มหาชน)และศึ กษาหา
ข้อมู ลของขั้ นตอนในการจั ดกิ จกรรมพิ เศษในการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ ยวข้ องผู ้
ศึ กษาได้นาเสนอตามหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
1. หลักการและทฤษฎีการประชาสัมพันธ์ และความหมายของการประชาสัมพันธ์
2. แนวคิ ด และทฤษฎีเ กี่ยวกับการจั ดกิ จกรรมพิ เศษเพื่ อ การประชาสัมพั นธ์ และ
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิ เศษ
หลั กการและทฤษฎีการประชาสั มพันธ์
การประชาสัมพันธ์เป็ นที่รู้จักและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายว่ามีความสาคัญและ จ า
เป็ นอย่างยิ่งส าหรับทุก ๆ องค์กร ไม่ว่าจะเป็ นองค์การเอกชน ราชการ รัฐวิ สาหกิจและ องค์กรไม่
แสวงหากาไร ตลอดจนกิจกรรมการดาเนินงานแทบทุกประเภทล้วนแล้วแต่ใช้การ ประชาสั มพั นธ์
เป็ นเครื่ องมือในการเผยแพร่เรื่ องราว สร้างความเข้าใจและสานความสัมพันธ์อันดี ระหว่างองค์ การ
กับกลุ ่มประชาชนที่เกี่ยวข้ อง แต่ด้ วยชื่ อ “การประชาสัมพันธ์ ” ที่สะท้อ นความรู ้สึกเชิ ง บวกในใจ
ของผู ้ ที่ พ บเห็ นทาให้ ห น่วยงานหรื อ บุ ค คลนาเอาค าว่า “การประชาสั มพั นธ์ ” ไปใช้ก ันอย่า ง
แพร่หลายโดยที่ไม่ได้ มีความเข้าใจความหมาย การประชาสัมพันธ์อย่างถ่องแท้ จึ งก่อให้ เกิ ดความ
สับสนในความหมาย รวมทั้ง ความคลุ มเครื อ ในบทบาทของการประชาสัมพันธ์ดัง นั้น เพื่ อ ให้ มี
ความเข้าใจในความหมาย หลักการ บทบาท และวัตถุ ประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ อย่า งแท้จริ ง
ผู ้ที่ศึกษาจึ งควรทาความเข้าใจในเรื่ องดังกล่าวเพื่อจะได้มีความเข้าใจศาสตร์ของการประชาสัมพันธ์
กระจ่างชัดขึ้ น
การประชาสั มพันธ์ ป ระกอบด้ วยกระบวนการ ดังนี ้
1. การค้นคว้าหาความรู ้
2. การวางแผน
3. การสื่ อสาร
4. การติ ดตามและประเมินผล

ความหมายของการประชาสั มพันธ์
การประชาสั มพันธ์ เป็ นค าที่แปลมาจากภาษาอังกฤษว่า P u b l i c R e l a t i o n ซึ่ งแยกได้
เป็ นคาสองคาคือ
Public หมายถึ ง ประชา หมูค่ ณะ
Relations หมายถึ ง สัมพันธ์ การผู กพัน
ดังนั้น คาว่าการประชาสัมพันธ์ถ้าแปลตามตัวอักษรจะหมายความว่า การเกี่ยวข้องผู กพั น
กับ หมู ่คน การประชาสั มพั นธ์ จึ งเป็ นกิ จ กรรมที่ เกี่ ยวข้ อ งผู ก พั นกับหมู ่ค นหรื อ ความสั มพั นธ์
ระหว่างหน่วยงาน สถาบันกับกลุ ่มประชาชนนัน่ เอง การประชาสัมพันธ์เป็ นการใช้ความพยายาม
เพื่ อให้สามารถสร้างและรักษาค่านิยม เพื่ อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันระหว่างองค์กรกับชุ มชนตามที่
ได้ วางแผนไว้ เพื่ อสร้ างความสัมพันธ์ อันดี ก ับผู ้รับ ข่ าวสารกลุ ่ มต่ าง ๆ เพื่ อให้เ กิด ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับความคิ ดเห็น ทัศ นคติ และค่า นิยมหรื อเป็ นการติ ด ต่ อสื่ อ สาร กับ ชุ มชนทั้ง ภายในและ
ภายนอกองค์การเพื่ อสร้างภาพพจน์ขององค์การกับสาธารณชน ซึ่ งเป็ นการวางแผน อย่างต่อเนื่องที่
จะสร้างและรั กษาไว้ซ่ ึ งความปรารถนาดี และความเข้าใจกันระหว่างองค์ การและสาธารณชนที่
เกี่ยวข้ อง การประชาสัมพั นธ์เป็ นแผนงานที่ได้เตรี ยมการไว้อย่า งรัดกุ มและมี ความพยายา มอย่า ง
มากต่อการที่ จะธารงไว้ซ่ ึ งความเข้าใจอันดี ตอ่ กันระหว่างองค์การกับประชาชน เป็ นการปรับความ
พยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์กบั ประชาชนหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ อให้เกิ ดความสั มพั นธ์ ที่
แนบแน่น และยังจะสามารถนาไปสู ่ การบรรลุ เป้ า หมายของงานที่วางแผนไว้ ได้อ ย่างราบรื่ น ซึ่ ง
ความสัมพันธ์อันดี กบั กลุ ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องนี้ จะเป็ นการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความรู ้ความ
เข้าใจที่ตรงกันและส่งเสริ มให้เกิดความร่วมมือกัน เพื่ อให้การดาเนินงานขององค์การเป็ นไปด้ ว ยดี
การประชาสัมพันธ์ อาจกล่า วได้ว่าเป็ นทั้ง ศาสตร์และศิ ลป์ ที่ทาให้องค์การเป็ นที่นิยมชมชอบและ
เชื่ อถื อศรัทธาองค์การ ซึ่ งเป็ นการทางานการประชาสัมพันธ์อย่างมีแบบแผนและต่อเนื่อ งเพื่ อให้
กลุ ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องเกิดการยอมรั บและมีทศั นคติ ที่ต รงกันโดยอาจมีการสื่ อความทั้งการพู ด
การเขี ยนการชักชวน เผยแพร่ขา่ วสารและการขอความคิ ดเห็นเพื่ อจู งใจประชาชนให้ทราบและเป็ น
ส่ว นหนึ่ งในการดาเนิ นงานขององค์ก ารอี ก ด้ วย การประชาสั มพันธ์ เป็ นกิ จ กรรมที่ ต้ อ งมี ก าร
ด าเนิ นงานอย่า งต่ อ เนื่ อ งและมี ก ารวางแผนที่ แน่นอนเป็ นระบบ มี วั ต ถุ ประสงค์ ที่ชั ด เจน มี
กลุ ่มเป้ าหมายในการประชาสั มพั นธ์ ที่แน่นอนซึ่ ง เป็ นอี กรู ปแบบหนึ่ งของก ารติ ด ต่อ สื่ อ สารที่ มี
อิ ทธิ พลต่อกลุ ่มประชาชนที่เกีย่ วข้องอย่างมาก

แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจั ดกิจกรรมพิเศษเพือ่ การประชาสั มพันธ์
ความหมายของการจั ด กิ จ กรรมพิ เศษเพื่ อการประชาสั ม พั น ธ์ ในการด าเนิ น งาน
ประชาสัมพันธ์ขององค์ กรสถาบันหรื อหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งสิ่ งส าคัญและจาเป็ นอย่างยิ่ง ที่
จะต้องกระทาก็คือการบอกกล่าวชี้ แจงให้ประชาชนมีความรู ้ความเข้าใจในหน่วยงานหรื อองค์ การ
สถาบันอย่างถู กต้องถ่องแท้การประชาสัมพันธ์จึ งต้องอาศัยการเผยแพร่ หรื อการกระจายข่าวสาร
เรื่ องราวเกี่ยวกับนโยบายวัตถุ ประสงค์กิจกรรมผลงานและการดาเนินงาน ของหน่วยงานองค์การ
สถาบัน ตลอดจนเรื่ อ งราว ความรู ้ อื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้ องกับองค์กรสถาบันให้ประชาชนกลุ ่มต่ าง ๆได้
ทราบและเข้าใจเพื่อสร้างความนิยมศรัทธาและเรี ยกร้องความร่วมมือ สนับสนุนจากกลุ ่มประชาชน
ฉะนั้นในการติ ดต่อสื่ อสารประชาสัมพันธ์กบั กลุ ่มประชาชนกลุม่ ต่าง ๆ จึ งอาจกระทาได้ ในหลาย
วิ ถีทางวิ ธีหนึ่งก็คือการใช้เครื่ องมือสื่ อสารต่าง ๆ มาช่วยเสริ มให้การดาเนินงานประชาสัมพันธ์ ข อง
องค์กรสถาบันมี ประสิ ท ธิ ภาพมากขึ้ นและสามารถเข้าถึ งกลุ ่มเป้ าหมายต่ าง ๆ ได้ อย่างกว้ างขวาง
หรื อสามารถแพร่กระจายข่าวสารไปสู ่มวลชนจานวนมากมาย ทั้งในชุ มชนและท้องถิ่นต่ า ง ๆ หรื อ
ทัว่ ประเทศทาให้องค์กรสถาบันสามารถดาเนินงานบรรลุ วตั ถุประสงค์เป้ าหมายตามความต้ อ งการ
ได้ สะดวกประหยัดรวดเร็ วยิ่งขึ้ นเครื่ องมือและสื่ อที่ ใช้ใน การดาเนินงานประชาสัมพันธ์น้ นั มีอ ยู ่
หลายประเภทด้ ว ยกันเช่ น สื่ อ บุ ค คล (Personal media) ค าพู ด (Spoken words) ส่ว นสื่ อ มวลชน
(Mass media) ก็คือ วิ ทยุกระจายเสี ยง หนังสื อพิ มพ์โทรทัศน์ ภาพยนตร์ นอกจากนี้ยงั มีสื่ออื่ น ๆ อี ก
อันได้แก่ สิ่ ง พิ มพ์และเอกสาร (Printed media) วารสารนิต ยสาร ภาพนิ่ งฟี ลม์ สคริ ป จดหมายข่า ว
โปสเตอร์และป้ ายประกาศการโฆษณาสถาบันหรื อการโฆษณาเพื่ อการประชาสัมพั นธ์และการจั ด
กิจ กรรมพิ เ ศษต่ าง ๆ (Special Events) เป็ นต้น กิ จกรรมพิ เ ศษ (Special event ) ถื อเป็ นกิ จ กรรม
ทางการประชาสัมพันธ์ซ่ ึ งใช้เป็ นสื่ อหรื อ เครื่ องมือในด้านการประชาสัมพันธ์ (The tool of PR) อี ก
ประเภทหนึ่ ง นอกเหนื อ จากเครื่ อ งมื อ สื่ อสารอื่ น ๆ ที่ เรานามาใช้ ในการประชาสั มพั นธ์ ซ่ ึ ง
เป็ นเครื่ อ งมือสื่ อสารทางด้ านอี เลคทรอนิกส์ อาทิ เช่น วิ ทยุโทรทัศน์เป็ นต้นหรื อสิ่ งที่เป็ นสิ่ งพิ มพ์
ต่า งๆ ( Printed media ) เช่ นจุ ล สารจดหมายข่ าวแผ่ นพั บและแผ่ นปลิ ว เป็ นต้ น กิ จ กรรมพิ เ ศษ/
กิจกรรมเพื่ อการประชาสัมพันธ์หมายถึงกิจกรรมทางการประชาสัมพันธ์ซ่ ึ งใช้เป็ นสื่ อหรื อเครื่ องมือ
ในด้านการประชาสัมพั นธ์อีก ประเภทหนึ่งนอกเหนื อจากเครื่ องมือ สื่ อสารอื่ นๆ (วิ รัช ลภิ รัตนกุ ล
,2546,หน้า 315) วาสนาจันทร์สว่าง (2534:77) ได้ให้ความหมายของกิจกรรมพิ เศษไว้วา่ คื อ การจัด
งานต่ า งๆ ในโอกาสพิ เศษหรื อ วั นพิ เศษเพื่ อประกาศเผยแพร่ นโยบายกิ จ การและผลการ
ดาเนินงานของหน่วยงานให้ประชาชนทราบเพื่ อทาให้ประชาชนพอใจประทับใจและเกิดความนิยม
ศรัทธาต่อหน่วยงาน การจัดกิจกรรมพิ เศษเพื่ อ การประชาสัมพั นธ์ (Special Events) เป็ นเครื่ องมื อ
ประชาสัมพันธ์ที่ไม่เพี ยงสร้างการรับรู ้ (perception) เท่านั้นแต่เป็ นการเปิ ดโอกาสให้กลุม่ ประชาชน
เป้ าหมายได้เข้ามามีส่วนร่วม (participation) ด้วย (เสรี วงษ์มณฑา,2542,หน้า 223) นอกจากนี้การจัด

กิจกรรมหรื อการมีส่วนร่วมกับองค์กรอื่ น ๆ ในการจัดกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคมยังเป็ นการ
เสริ มสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรของเราอีกด้วย
ขั้ นตอนการจั ดกิจกรรมพิเศษ
ขั้นตอนในการวิ เคราะห์ความต้อ งการในการจัดกิจกรรมพิ เศษนั้น ควรมุง่ ไปที่การค้นหา
ความต้ องการของผู ้ บริ โภค และพั ฒ นาแผนไปสู ่ ค วามสามารถในการนาเสนอ กิ จ กรรมทาง
การตลาดที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู ้บริ โภคได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เมื่อได้ไอเดี ยของรู ปแบบกิจกรรมที่ ส ามารถตอบสนองต่อ ความต้ องการของผู ้ บริ โภคได้แล้ว ก็
จาเป็ นที่จะต้องพิ จารณาอีกครั้งถึงความถู กต้องของแนวคิดนั้น ๆ ด้วยการสอบถามความคิ ดเห็นจาก
ผู ้บริ โภคเป้ าหมาย ผู ้ออกงาน และทีมผู ้ บริ ห ารการจัดงาน ก่อนจะสรุ ปรู ปแบบของงาน สามารถ
แบ่งขั้นตอนประกอบการพิจารณารู ปแบบการจัดอีเว้นท์ ได้ดังนี้
1. แบ่งหมวดหมูก่ ลุ ่มเป้ าหมาย ทั้งผู ้ร่วมงาน และผู ้ออกงาน
2. วิ เคราะห์ความต้องการของกลุม่ เป้ าหมาย ทั้ง 2 กลุ ่ม ความสาเร็จในการจัดงานนั้นวั ด ได้
ที่ความพึ งพอใจของผู ้ร่วมงาน ถ้าเป็ นการจัดกิจกรรมเสมือนจริ ง ก็ต้องให้ได้รับความพึ งพอใจสู ง
กว่า การจัดกิจกรรมทัว่ ไป
3. เขี ยนแนวคิ ดของการจัดงานออกมาอย่างละเอี ยด ผู ้จัด ต้องเห็ นภาพของกิจกรรมอย่า ง
ชัดเจน ว่างานนี้จัดขึ้ นเพื่ ออะไร เพื่ อใคร และจัดขึ้ นทาไม กิจกรรมนี้ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดในแง่มุมไหน และตอบสนองได้ดีกว่าวิ ธีที่ใช้อยูไ่ ด้อย่างไร
4.ได้รับการสนับสนุนอย่างดี จาก ผู ้มีอิท ธิ พลในวงการนั้นๆ (influential) ในแต่ละวงการ ก็
จะมีดาราเด่นที่ เป็ นตัวดึ งดู ดให้ คนเข้าร่ วมงาน เช่นองค์ กรหลัก หรื อบริ ษทั ใหญ่ๆในวงการ หรื อ
อาจเป็ นคนที่ได้รับความสนใจก็ได้ ขั้นตอนนี้เป็ นส่วนสาคัญที่ช่วยสนับสนุน ให้งานที่จัดขึ้นเป็ นที่
น่าเชื่ อถื อ และได้รับการตอบรับจากผู ้ร่วมงานอย่างดี
5. เตรี ยมงบประมาณในการจัด กิจกรรมทางการตลาดให้เหมาะสม ตั้งประมาณการรายรั บ
ให้พ อดี ไม่มากเกินจริ ง และประมาณการค่ าใช้ จ่ายอย่า งละเอี ย ดถี่ ถ้ วน เพื่ อ ให้ การจัดงานอยูใ่ น
งบประมาณที่วางไว้
6. สุ ดท้ายเป็ นขั้นตอนของการตัดสิ นใจ จากองค์ประกอบทั้งหมด ที่ได้ พิจารณามาว่า ถึ ง
โอกาสทางธุ รกิจจะจัดงานหรื อไม่ หรื อจะสามารถจัดกิจกรรมทางการตลาดเสมือนจริ งออนไลน์
หรื อไม่
ไม่ว่ากิจกรรมพิ เศษที่จัดขึ้นจะเป็ นงานที่จัดทัว่ ไป หรื อผ่านทางออนไลน์ ต่างก็ไม่มีคาตอบ
ของการบริ หารความเสี่ ยงในการจัดงานที่แน่นอนตายตัว

จากการที่ได้ศึกษาแนวคิ ดเรื่ องกระบวนการการจัดกิจ กรรมพิ เศษ การจัดกิ จกรรมพิ เ ศษ ควรมี 3
ขั้นตอน ขั้ นก่อ นการจั ด กิ จ กรรม ขั้ นตอนจัด กิ จ กรรม ขั้ นตอนหลั ง จั ด กิจ กรรม แต่ ล ะขั้น มี
ความสาคัญเท่า ๆ กัน และหลักพื้ นฐานสาคัญของการจัดกิจกรรมพิ เศษที่นกั จัดกิจกรรมพิ เศษ มี 3
ส่วน คื อ ขั้ นตอน วิ เคราะห์ค วามต้ องการในการจัดกิ จกรรมพิ เศษนั้น มุ ่งไปที่ ความต้อ งการของ
ผู ้บริ โภค และ พัฒนาแผนไปสู ่ความสามารถในการนาเสนอ การจัดกิจกรรมพิ เศษให้ดีสามารถเมื่ อ
ได้ไอเดี ยของรู ปแบบกิจกรรมที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้แล้ว ก็จาเป็ นที่
จะต้องพิ จารณาอีกครั้งถึ งความถูกต้องของแนวคิดนั้น ๆ เพื่ อที่จะตอบสนองต่อความต้ องการของ
ผู ้บริ โภคได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

