บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
รายงานการจัดทาโครงงานสหกิ จศึกษาในครั้งนี้ มุ่งศึ กษากลยุทธ์การดาเนิ นงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์ในรู ปแบบโครงงานเรื่ อง “กระบวนการผลิตวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ภายใน
องค์กรกรมสวัสดิ การทหารเรื อ ประจาปี 2560” ดังนั้นผูป้ ฏิ บตั ิงานจึงได้หา แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องมาทาการวิเคราะห์เพื่อนาไปแก้ไขและปรับปรุ งเพิ่ม ศักยภาพให้กบั องค์กรใน
การผลิตวารสารต่อไป แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการทาวิจยั แบ่งเป็ น
2.1 แนวคิดและทฤษฎีการประชาสัมพันธ์
2.2 แนวคิดทฤษฎีกระบวนการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ R A C E
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการการผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์วารสาร
2.1 แนวคิด และทฤษฎีการประชาสั มพันธ์
“การประชาสัมพันธ์” (Public Relations) เป็ นคาที่ใช้กนั อย่างแพร่ หลายมากในปั จจุบนั ทั้ง
ตามหน่วยงาน องค์การ สถาบันต่างๆ และในหมู่สาธารณชนทัว่ ไป ที่เป็ นเช่นนี้น่าจะเป็ น เพราะงาน
ประชาสั ม พัน ธ์ ก าลัง ได้รั บ ความสนใจและการยอมรั บ จากประชาชนทั่ว ไป ในฐานะที่ การ
ประชาสั ม พันธ์ เป็ นงานเสริ ม สร้ างความเข้าใจอันดี ต่อกันระหว่างหน่ วยงาน สถาบัน และ กลุ่ ม
ประชาชนที่ เกี่ ย วข้อ ง ดัง นั้ น การเข้า ใจในความหมาย นิ ย ามหรื อ ค าจ ากัด ความทางด้ า นการ
ประชาสัมพันธ์นบั ว่าเป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับผูเ้ ริ่ มทาการศึกษานี้ (วิรัช ลภิรัตนกุล,2546:1)
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2.2 แนวคิดทฤษฏีกระบวนการดาเนินงานประชาสั มพันธ์ R A C E
กระบวนการดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์คือการลาดับขั้นตอนการทางานประชาสัมพันธ์ให้
เป็ นไปตามเป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ ซึ่ ง Scott M. Cutlip . Allen H. Center ได้กาหนด
ว่ากระบวนการดาเนิ นงานประชาสั ม พัน ธ์ ป ระกอบด้วย..4.กระบวนการย่อยที่ ดาเนิ น การอย่าง
สอดคล้องต่อเนื่ องและสัมพันธ์กนั ได้แก่ การวิจยั เพื่อการประชาสัมพันธ์ การวางแผนกลยุทธ์เพื่อ
การประชาสัมพันธ์ การบริ หารแผนและปฏิ บตั ิงานตามแผน และการประเมินผลการดาเนิ นงาน
ประชาสัมพันธ์ ซึ่ งมีสาระสาคัญ ดังนี้
2.2.1 การวิจยั เพื่อการประชาสัมพันธ์
เป็ นขั้ นตอนเริ่ มต้ น ของการค้ น คว้า หาข้ อ มู ล ในการสร้ า งความรู ้ ค วาม2เข้ า ใจให้ ก ั บ นั ก
ประชาสัมพันธ์ในด้านต่างๆทุกด้านที่เกี่ยวข้องได้แก่2ข้อมูลขององค์การประกอบด้วยกาดาเนินงาน
ขององค์การทั้งในอดี ตใปั จจุบนั และทิศทางการดาเนิ นงานในอนาคตานโยบายวัตถุประสงค์ของ
องค์การ กิ จกรรมขององค์การทั้งภายในและภายนอก สถานการณ์ แวดล้อมทั้งทางสังคม เศรษฐกิ จ
และการเมือง สถานภาพคู่แข่งขัน ข้อมูลทางการตลาด ภาพลักษณ์ ขององค์การที่เป็ นอยูท่ ้ งั ภายใน
และภายนอก รวมทั้งภาพลักษณ์ ในอดี ต ปั จจุบนั และอนาคตที่วางไว้ฯลฯ โดยนักประชาสัมพันธ์
ต้องทาการศึกษาให้ได้มาซึ่ งข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านการศึกษาจาก0เอกสารขององค์การ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง การพูดคุยสอบถามผูท้ ี่เกี่ยวข้องหรื อผูท้ ี่มีความเชี่ ยวชาญที่มีความรู ้ ในเรื่ องนั้น
ๆ วิธีการดังกล่าวเรี ยกว่า การเก็บรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริ ง (Fact Finding) แต่ในปั จจุบนั วิธีการนี้
ได้รับ การปรับ เปลี่ ยนพัฒ นาแทนที่ ด้วยการวิจยั (Research) ซึ่ งเป็ นวิธีการแสวงหาความรู้ ความ
เข้า ใจปรากฏการณ์ ข ้อ เท็ จ จริ ง ต่ า ง ๆ อย่า งมี ร ะบบระเบี ย บเป็ นขั้น ตอนตามกระบวนการวิ ธี
วิทยาศาสตร์ (Scientific Methods) Smith (2005, p.348) ผูแ้ ต่งหนังสื อ Strategic Planning for Public
Relations และเป็ นผูท้ ี่ให้ความสาคัญกับบทบาทของการวิจยั ในงานประชาสัมพันธ์ แสดงทรรศนะ
อย่างกว้างๆไว้ว่า การวิจยั หมายถึ ง โปรแกรมที่ เป็ นทางกาส าหรั บ เก็ บ รวบรวมข้อมู ล ข่ าวสาร
ในขณะที่ Parsons (2003) อธิ บายว่า การวิจยั เพื่อการประชาสัมพันธ์หมายถึง กระบวนการเก็บรวม
รวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูลซึ่ งกระทาอย่างรอบคอบมีการวางแผน และการปฏิบตั ิงานที่เป็ น
ระบบ เพื่อระบุ ปัญหาและโอกาสด้านการประชาสัมพันธ์ และแนวทางที่ เป็ นไปได้ในการแก้ไข
ปั ญ หาซึ่ งองค์ก ารก าลัง เผชิ ญ อยู่จากนิ ย ามข้า งต้น สามารถกล่ าวโดยสรุ ป ได้ว่าการวิจยั เพื่ อการ
ประชาสั ม พัน ธ์ มี ค วามส าคัญ ส าหรั บ นัก ประชาสั ม พัน ธ์ แ ละการด าเนิ น งานประชาสั ม พัน ธ์
ดังต่อไปนี้
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. -การวิจยั เป็ นเครื่ องมือสาคัญในการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิ ดขึ้นเพื่อช่วยให้นกั ประชาสัมพันธ์
เข้าใจเหตุการณ์ ปั ญหา และโอกาสที่เกิดขึ้นกับองค์การและการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายประชาสัมพันธ์
. -การวิจยั ช่วยให้ นักประชาสัมพันธ์สามารถประเมินความต้องการและความจาเป็ นที่แท้จริ งใน
การดาเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ์
.-การวิจยั ช่ วยให้นกั ประชาสัมพันธ์สามารถกาหนดกลุ่มประชาชนเป้ าหมายที่ชดั เจนรวมทั้ง
สามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะหรื อภูมิหลังของกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างชัดเจน
.-การวิจยั ช่วยให้นกั ประชาสัมพันธ์สามารถกาหนดเป้ าหมาย วัตถุประสงค์พนั ธกิจ กลยุทธ์
กลวิธี และข้อมูลต่าง ๆ ในแผนกลยุทธ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ได้สอดคล้องกับสถานการณ์และ
สิ่ งแวดล้อมขององค์การ
.f. -การวิจยั ช่วยให้นกั ประชาสัมพันธ์สามารถกาหนดรู ปแบบและขอบเขตของงาน
ประชาสัมพันธ์ซ่ ึ งสามารถสนองพันธกิจ เป้ าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์การ รวมทั้งงาน
ประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
.-การวิจ ัย ช่ วยให้ นัก ประชาสั ม พัน ธ์ ส ามารถก าหนดเนื้ อหาสาระของสารได้ส อดคล้องกับ
เป้ าหมาย วัตถุประสงค์ และกลุ่มประชาชนเป้ าหมาย
.gfjj--การวิ จ ัย ช่ ว ยให้ นั ก ประชาสั ม พัน ธ์ ส ามารถติ ด ตามผลและประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง าน
ประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีคุณภาพ
. -การวิจยั ช่วยให้ นักประชาสัมพันธ์ และการประชาสัมพันธ์ ได้ รับการยอมรับและเชื่อถือจาก
ผูบ้ ริ หารและกลุ่ ม ประชาชนเป้ าหมายที่ เกี่ ยวข้องกับ องค์การ2ดังที่ ท ราบแล้วว่าการวิจยั เพื่ อการ
ประชาสัมพันธ์คือการให้ได้มาซึ่ งข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูลขององค์การเพื่อประโยชน์ต่อการ
ดาเนิ น งานประชาสั ม พัน ธ์ และดาเนิ น งานขององค์ก ารให้ บ รรลุ ผ ลตามพัน ธกิ จ เป้ าหมาย และ
วัตถุ ประสงค์ที่กาหนด ผลจากการเก็บรวมรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูลนั้นส่ งผลให้องค์การ
ได้ขอ้ มูลสาคัญ 3 ส่ วนหลักคือ
1) ข้อมูลเกี่ ยวกับประเด็นปั ญหาและภูมิหลังของประเด็นปั ญหาที่ องค์การและหน่ วยงาน
ประชาสัมพันธ์เผชิญอยู่
2) ภูมิหลังและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์การ เป็ นข้อมูลที่นกั ประชาสัมพันธ์ได้มาจาก
การวิเคราะห์องค์การ Smith (2002) อธิ บายไว้วา่ การวิเคราะห์องค์การหมายถึงการวิเคราะห์จุดอ่อน
และจุดแข็งขององค์การนั้นมักนิ ยมใช้การวิเคราะห์ SWOT (SWOT analysis) เพื่อศึกษาถึงจุดแข็ง
(strengths: S) จุ ด อ่ อ น (weaknesses: W) โอกาส (opportunity: O) และอุ ป สรรค (threats: T) ของ
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องค์การแต่ในปั จจุบ นั นิ ยมใช้การวิเคราะห์ หรื อการประเมิ นสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
องค์ก ารมากขึ้ น โดยการวิเคราะห์ องค์ก ารที่ ใช้ก ารประเมิ นสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
องค์การนั้นมุ่งศึกษาและวิเคราะห์องค์การใน 3 ประเด็นคือ.
- สิ่ งแวดล้อมภายในองค์ก าร (Internal environment) เป็ นการประเมิ น ในประเด็น ความ
เหมาะสมของโครงสร้ างและนโยบายการบริ ห ารองค์ก ารความสามารถในการปฏิ บ ัติงานของ
พนักงานคุณภาพของสิ นค้าและบริ การจุดเด่นหรื ออัตลักษณ์.
- สิ่ งแวดล้อมภายนอกองค์ก าร (External environment) จะเป็ นการประเมิ นในเรื่ องของ
สภาพแวดล้อมด้านการเมืองเศรษฐกิ จสังคมวัฒนธรรมและเทคโนโลยีท้ งั ในอดี ตปั จจุบนั และใน
อนาคตที่ส่งผลต่อการดาเนินงานขององค์การ.
- การรั บ รู ้ ข องสาธารณชนที่ มี ต่ อ องค์ก าร (Public perception) ในประเด็ น ชื่ อ เสี ย งและ
ภาพลักษณ์ ขององค์การสิ นค้าและบริ การรวมทั้งการยอมรับหรื อการต่อต้านองค์การในฐานะเป็ น
ส่ วนหนึ่งของสังคม
2.2.2 ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ กลุ่ ม ประชาชนเป้ าหมายการวิ เคราะห์ ก ลุ่ ม ประชาชนเป้ าหมาย
(analyzing the publics) เป็ นการรวบรวมและวิเคราะห์ ข ้อมูลเกี่ ยวกับกลุ่ มประชาชนเป้ าหมายใน
ประเด็นต่างๆดังนี้
- กลุ่ ม ใดคื อ กลุ่ ม ประชาชนเป้ าหมายหลัก (major/key publics) ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้อ งกับ
ประเด็นปั ญหาที่ ตอ้ งแก้ไขโดยถื อเป็ นกลุ่ มผูร้ ั บ สารเป้ าหมาย (active audience) ในกระบวนการ
ประชาสัมพันธ์
- คุณลักษณะและภูมิหลังของกลุ่มประชาชนเป้ าหมายซึ่ งสามารถวิเคราะห์ได้จากลักษณะ
เชิ ง จิ ตวิท ยาซึ่ งมุ่ ง เน้น คุ ณ ค่ า และรู ป แบบการดาเนิ น ชี วิต (values and lifestyles: VAL) ของกลุ่ ม
ประชาชนเป้ าหมายข้อมูลเกี่ยวกับความรู ้ทศั นคติและพฤติกรรมของกลุ่มประชาชนเป้ าหมายที่มีต่อ
องค์ก ารและประเด็นปั ญหาหรื อความขัดแย้งที่ อาจเกิ ดขึ้ นหรื อเกิ ดขึ้ นระหว่างองค์การและกลุ่ ม
ประชาชนเป้ าหมายข้อมูลที่ได้น้ ีจะช่วยให้นกั ประชาสัมพันธ์นาไปกาหนดกลยุทธ์และกลวิธีในการ
ประชาสัมพันธ์รวมทั้งเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการกาหนดเป้ าหมายวัตถุประสงค์การกาหนดแนวทาง
ที่เหมาะสมในการแก้ไขปั ญหาหรื อความขัดแย้งดังกล่าว
2.2.3 การวางแผนกลยุทธ์เพื่อการประชาสัมพันธ์
การวางแผนเป็ นขั้นตอนที่ต่อจากการวิจยั เพื่อการประชาสัมพันธ์ในขั้นตอนนี้ เป็ นการกาหนดการ
กระทาในอนาคตซึ่ งเป็ นการตัด สิ น ใจล่ ว งหน้ า ว่า จะทาอะไรทาอย่า งไรและใครเป็ นผู ้ท านั ก

7

ประชาสัม พันธ์ จะต้องใช้ความรู ้ วิจารณญาณวินิจฉัยเหตุ การณ์ ในอนาคตอย่างรอบคอบก าหนด
วิธี การอย่างถู กต้องและมี เหตุ ผลเพื่อให้การดาเนิ นการเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้ อยสมบูรณ์ และมี
ประสิ ทธิ ภาพหากกล่ าวโดยสรุ ปก็คือเป็ นขั้นตอนของการวางแผนและการกาหนดกิ จกรรมการ
ประชาสั ม พั น ธ์ นั่ น เอง Broom and Dozier (1990) แส ดงท รรศน ะไว้ ว่ า การวางแผน การ
ประชาสัมพันธ์หมายถึงการตัดสิ นใจว่าองค์การจะก้าวไปสู่ ทิศทางใดในอนาคตซึ่ งก็คือการกาหนด
เป้ าหมายและจะก้าวไปสู่ เป้ าหมายอย่างไรซึ่ งก็คือการกาหนดกลยุทธ์การตัดสิ นใจดังกล่าวคือการ
กาหนดทิศทางหรื อเป้ าหมายที่ชดั เจนขององค์การไม่ปล่อยให้องค์การเดินหน้าไปอย่างไร้จุดหมาย
และยึดติดกับการปฏิบตั ิงานแบบเดิมๆ
การวางแผนกลยุทธ์เพื่ อการประชาสัมพันธ์มีพ้ืนฐานมาจากแนวคิดการวางแผนกลยุทธ์ทางธุ รกิ จ
เป็ นภารกิจสาคัญของการดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ซ่ ึ งนักประชาสัมพันธ์จาเป็ นต้องศึกษา
และพัฒนาความสามารถความเชี่ ยวชาญในการวางแผนกลยุทธ์เพื่อตอบสนองต่อการแข่งขันความ
ต้องการและสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงCutlip, Center and Broom (2006) แสดงทรรศนะไว้วา่ การ
วางแผนกลยุ ท ธ์ ต้อ งอาศัย การคิ ด เชิ ง กลยุ ท ธ์ (strategic thinking) ซึ่ งเกี่ ย วข้อ งกับ การคาดเดา
(predicting) หรื อการกาหนดเป้ าหมายที่พึงประสงค์อย่างชัดเจนในอนาคตการระบุถึงปั จจัยซึ่ งช่วย
ส่ งเสริ ม และสกัดกั้น การเดิ นไปสู่ เป้ าหมายที่ ก าหนดรวมทั้งการจัดทาแผนซึ่ งนาไปสู่ เป้ าหมาย
ดังกล่าว
จึงกล่ าวโดยสรุ ปได้ว่าการวางแผนกลยุทธ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ หมายถึ งการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับ
เป้ าหมายและวัตถุประสงค์ของการดาเนินกิจกรรมการระบุกลุ่มประชาชนเป้ าหมายหลักการกาหนด
นโยบายและกฎเกณฑ์เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจเลือกใช้กลยุทธ์และกลวิธีที่เหมาะสมการ
กาหนดจานวนและวิธีการบริ หารงบประมาณและทรัพยากรตลอดจนแนวทางในการติดตามผลและ
ประเมินการปฏิบตั ิงานการวางแผนกลยุทธ์เพื่อการประชาสัมพันธ์มีความสาคัญต่อกระบวนการ
ดาเนินงานประชาสัมพันธ์สรุ ปได้ดงั นี้
1. การวางแผนช่วยให้นกั ประชาสัมพันธ์มีวสิ ัยทัศน์ที่กว้างขวางและกว้างไกลเนื่องจากการ
วางแผนเป็ นการคาดการณ์ ในอนาคตโดยอาศัย การรวบรวมและการวิเคราะห์ ข้อ มู ล ตลอดจน
สถานการณ์ และสภาพแวดล้อ มในปั จจุ บ ัน การดาเนิ น การดังกล่ า วจะช่ วยฝึ กทัก ษะในการคิ ด
วิเคราะห์การสังเคราะห์และการคาดคะเนสิ่ งต่างๆอย่างรอบคอบและเที่ยงตรง
2.การวางแผนช่ ว ยให้ นั ก ประชาสั ม พัน ธ์ ส ามารถเจรจาต่ อ รองกับ ผู ้บ ริ ห ารในเรื่ อง
งบประมาณกาลัง คนทรั พ ยากรและกระบวนการปฏิ บ ัติ ง านได้เนื่ อ งจากแผนมี ก ารก าหนด
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รายละเอียดที่ชดั เจนทาให้ผบู ้ ริ หารเห็นภาพการดาเนิ นงานและสามารถประเมินความคุม้ ค่าในการ
ใช้งบประมาณได้ชดั เจน
3.การวางแผนช่วยให้นกั ประชาสัมพันธ์ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
เพราะมีการระบุลาดับการทากิจกรรมก่อนและหลังรวมทั้งขจัดกิจกรรมที่ไม่จาเป็ นออกไป
4.การวางแผนช่ ว ยให้ นั ก ประชาสั ม พัน ธ์ ป ฏิ บ ัติ ภ ารกิ จ ได้คุ ้ม ค่ า กับ งบประมาณและ
ทรัพยากรที่ ใช้เนื่ องจากแผนที่ดีน้ นั จะกาหนดแนวทางการปฏิบตั ิงานการบริ หารจัดการบุคลากร
งบประมาณและทรัพยากรการติดตามผลและประเมินผลการปฏิบตั ิงานรวมทั้งตัวชี้ วดั ที่ชดั เจนซึ่ ง
เปรี ยบเสมือนเป็ นกรอบการปฏิบตั ิงานที่ดีสาหรับนักประชาสัมพันธ์
5.การวางแผนช่ วยให้นักประชาสั มพัน ธ์ส ามารถลดความขัดแย้งและแก้ไขปั ญหาที่ อาจ
เกิดขึ้นขณะปฏิบตั ิงานตามแผนในอนาคตได้
6.การวางแผนช่วยให้นกั ประชาสัมพันธ์และวิชาชี พการประชาสัมพันธ์ได้รับความเชื่ อถื อ
และการยอมรับจากผูบ้ ริ หารในฐานะบุคลากรและกิจกรรมที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อองค์การ
2.2.4 การบริ หารแผนและการปฏิบตั ิงานตามแผน
เป็ นการนาสิ่ งที่กาหนดไว้ในแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ไปปฏิบตั ิเพื่อสื่ อสารให้กลุ่มประชาชน
เป้ าหมายได้รับทราบและคาดหวังให้เกิดผลลัพธ์ตามที่ตอ้ งการไม่วา่ จะเป็ นความรู ้ความเข้าใจหรื อ
เปลี่ยนแปลงความคิดเห็นความรู้สึกหรื อพฤติกรรมการนาแผนกลยุ ทธ์การประชาสัมพันธ์ไปปฏิบตั ิ
นั้นหากเป็ นเรื่ องราวที่มีความน่ าสนใจและยิ่งใหญ่จะเป็ นการง่ายที่ทาให้กลุ่มประชาชนเป้ าหมาย
รับรู ้ผา่ นทางสื่ อและกิจกรรมที่ได้เลือกใช้ในการสื่ อสารแต่ในความเป็ นจริ งแล้วเรื่ องราวส่ วนใหญ่ที่
ต้องการจะสื่ ออาจไม่เป็ นที่สนใจหรื อไม่ยงิ่ ใหญ่พอหากไม่ได้รับความสนใจจากสื่ อมวลชนที่เป็ นผู ้
เผยแพร่ ถ่ ายทอดเรื่ อ งราวเพราะฉะนั้น นัก ประชาสั ม พัน ธ์ จะต้อ งตอบสนองความพอใจแรู ้ ว่า
สื่ อมวลชนต้องการข่าวสารในลักษณะประเด็นใดเพื่อให้เรื่ องราวกิจกรรมขององค์การเผยแพร่ ผา่ น
สื่ อมวลชนไปสู่ กลุ่มประชาชนเป้ าหมายทางการประชาสัมพันธ์นอกจากเหนือจากเรื่ องดังกล่าวแล้ว
ขั้นตอนนี้ ยงั เป็ นขั้นตอนในการชี้ แจงให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงรายละเอียดหรื อบทบาทหน้าที่ของ
แต่ละคนว่าจะต้องทาอะไรทาเมื่อไหร่ และทาอย่างไรอีกด้วย
การบริ หารแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์เป็ นการมอบหมายงานการส่ งเสริ มสนับสนุ นการควบคุ ม
คุ ณ ภาพการปฏิ บ ัติง านของบุ ค ลากรและการใช้งบประมาณรวมทั้ง ทรั พ ยากรให้ เป็ นไปตามที่
กาหนดไว้ในแผนการติดตามผลและประเมินผลการปฏิ บตั ิงานตลอดจนการแก้ไขปั ญหาอุปสรรค
และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบตั ิงานเพื่อให้เกิดสัมฤทธิ ผลตามเป้ าหมายและวัตถุประสงค์
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ของการประชาสัมพันธ์และขององค์การตามกรอบระยะเวลาที่กาหนดหลักการสาคัญในการบริ หาร
แผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ที่ผบู้ ริ หารจัดการแผนควรยึดถือปฏิบตั ิประกอบด้วย
1. การบริ ห ารจัด การไม่ ใ ช่ ก ารสั่ ง การและการควบคุ ม บุ ค ลากรแต่ เป็ นการส่ ง เสริ ม
สนับสนุ นและการนาพาให้บุคลากรสามารถปฏิบตั ิงานอย่างสะดวกราบรื่ นภายใต้แนวคิดเรื่ องการ
จัดการคุณภาพในการปฏิบตั ิงานรวมทั้งคุณภาพของผลผลิตและผลลัพธ์จากการปฏิบตั ิงาน
2. ควรน าแนวคิ ดเรื่ องการบริ ห ารจัดการการเปลี่ ยนแปลงมาประยุก ต์ใช้ ในการบริ ห าร
จัดการแผนกลยุทธ์เพื่อละลายสภาพหรื อละลายพฤติกรรมเดิมของบุคลากรและวัฒนธรรมองค์การ
ซึ่ งเป็ นอุ ป สรรคหรื อ ไม่ เอื้ อ ให้ เกิ ด การสร้ า งคุ ณ ภาพการปฏิ บ ัติ ง านเพื่ อ ลดการต่ อ ต้า นการ
เปลี่ ย นแปลงที่ จะเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ องค์ก ารต้อ งเปลี่ ย นแปลงหรื อ ปรั บ กระบวนทัศ น์ และวิ ธี คิ ด ของ
บุคลากรให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
3. ควรสร้ างความเข้าใจและข้อตกลงร่ วมกันระหว่างสมาชิ กในองค์การและกลุ่ มบุ คลาก
ผูป้ ฏิ บตั ิงานตามแผนกลยุทธ์ดว้ ยการเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ กี่ ยวข้องร่ วมกันทบทวนรายละเอียดต่างๆใน
แผนการประเมิ นความสอดคล้องระหว่างวัตถุ ป ระสงค์ของการดาเนิ นงานประชาสัมพัน ธ์และ
วัตถุประสงค์ขององค์การการประเมินความเหมาะสมของแผนกับสภาวการณ์จริ งและความเป็ นไป
ได้ในการปฏิบตั ิตามแผนซึ่ งจะส่ งผลให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างราบรื่ น
4. ต้องมีการติดตามผลการปฏิบตั ิงานตามช่วงเวลาที่กาหนดเพื่อประเมินความก้าวหน้าและ
เพื่อป้ องกันแก้ไขปั ญหาอุปสรรคและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบตั ิงานตามแผนกลยุทธ์
5. การตัดสิ นใจใดๆในการบริ หารจัดการต้องอาศัยข้อมู ลซึ่ งเก็บ รวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้การวิจยั ที่เป็ นระบบและสามารถตรวจสอบได้สาหรับการปฏิบตั ิงานตามแผนกลยุทธ์ที่
กาหนดไว้น้ นั เป็ นการปฏิบตั ิงานและการสื่ อสารระหว่างองค์การและกลุ่มประชาชนเป้ าหมายตาม
กลยุทธ์และกลวิธีที่กาหนดเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายของการประชาสัมพันธ์และของ
องค์การโดยคานึ งถึงวัตถุประสงค์ของการปฏิบตั ิงานนั้นๆเป็ นสาคัญผูป้ ฏิบตั ิงานประชาสัมพันธ์จึง
จาเป็ นต้องเข้าใจองค์ป ระกอบของกระบวนการสื่ อสารกระบวนการรั บ รู ้ ของมนุ ษ ย์รวมทั้งการ
เลื อกใช้สื่อและเครื่ องมือการสื่ อสารที่เหมาะสมกับผูร้ ับสารวัตถุ ประสงค์ในการสื่ อสารและสารที่
ต้องการส่ งผ่านไปยังผูร้ ับสารเป้ าหมายที่กาหนด
2.2.5 การประเมินผลการประชาสัมพันธ์
Baskin and Aronoff (1983) ได้ แ สดงทรรศนะไว้ว่ า การประเมิ น ผลไม่ ใ ช่ ข้ ัน ตอนสุ ดท้ า ยของ
กระบวนการดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์ในการปฏิบตั ิงานจริ งนั้นการประเมินผลกลับเป็ นจุดเริ่ มต้น
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ของการปฏิบตั ิงานทุกครั้งจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าคนส่ วนใหญ่คิดว่าการประเมินผลเป็ น
ขั้นตอนสุ ดท้ายของกระบวนการดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์และสะท้อนให้เห็นว่าการดาเนิ นงานที่
ผ่านมาประสบผลสาเร็ จมากน้อยเพียงใดแต่ก็พบว่าผูป้ ฏิบตั ิงานไม่ค่อยเอาใจใส่ ต่อการประเมินผล
เท่าใดนักทั้งๆที่การประเมินผลเป็ นกิจกรรมที่มีความสาคัญอย่างยิง่ สาหรับกิจกรรมทุกประเภท
การประเมิ น ผลคื อกิ จกรรมซึ่ งเกี่ ยวข้องกับ การประเมิ นข้อมู ล อย่างเป็ นระบบเกี่ ยวกับ กิ จกรรม
คุณลักษณะหรื อคุ ณภาพผลลัพธ์ของโครงการบุคลากรและผลผลิ ตที่เกิ ดขึ้นเพื่อลดความไม่แน่ ใจ
เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาประสิ ทธิ ผลของการปฏิ บตั ิงานรวมทั้งเพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการการตัดสิ นใจ
โดยพิจารณาสิ่ งที่เกิดขึ้นและผลกระทบจากโครงการบุคลากรและผลผลิตดังกล่าว.....
อาจกล่ า วโดยสรุ ป ได้ ว่ า การประเมิ น ผลหมายถึ ง การประเมิ น ประสิ ทธิ ภ าพในการ
ปฏิ บ ัติ ง านของนัก ประชาสั ม พัน ธ์ แ ละการประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของกระบวนการดาเนิ น งาน
ประชาสัมพันธ์เปรี ยบเทียบกับเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
การประเมิ นผลเป็ นการตัดสิ น คุ ณ ค่ าของงานประชาสั ม พันธ์ ที่ ผูป้ ฏิ บ ัติงานประชาสั ม พัน ธ์ ต้อง
พิสูจน์ถึงคุ ณค่าของการประชาสัมพันธ์ดว้ ยหลักฐานที่ชดั เจนว่าการดาเนิ นการประชาสัมพันธ์น้ นั
บรรลุ เป้ าหมายผูป้ ฏิ บ ตั ิ งานประชาสั มพันธ์ จึงต้องแสดงให้ผูบ้ ริ หารและกลุ่ ม ที่ เกี่ ยวข้องเห็ นถึ ง
ความสาเร็ จของการประชาสัมพันธ์ดว้ ยวิธีการวัดที่น่าเชื่อถือที่ยนื ยันได้ถึงความคุม้ ค่าที่องค์การต้อง
จัดสรรค่าใช้จ่ายให้กบั การประชาสัมพันธ์
จากนิ ยามข้างต้นสามารถกล่าวโดยสรุ ปได้วา่ การประเมินผลเพื่อการประชาสัมพันธ์มีความสาคัญ
สาหรับนักประชาสัมพันธ์และการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ดงั ต่อไปนี้
1. การประเมิ น ผลคื อ กระบวนการที่ มี ค วามเกี่ ย วข้อ งสั ม พัน ธ์ ก ับ ทุ ก กิ จ กรรมและทุ ก
ขั้น ตอนในกระบวนด าเนิ น งานการประชาสั ม พัน ธ์ แ ละมัก เป็ นจุ ด เริ่ ม ต้น ของการดาเนิ น งาน
ประชาสัมพันธ์ครั้งต่อไป
2. การประเมิ น แผนกลยุ ท ธ์ ก่ อ นการปฏิ บ ั ติ ง านตามแผนทาให้ ผู ้บ ริ หารแผนและ
ผูป้ ฏิบตั ิงานเกิดความมัน่ ใจว่าวัตถุประสงค์กระบวนการปฏิบตั ิงานและองค์ประกอบต่างๆของแผน
มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในขณะนาแผนไปปฏิบตั ิ
3. การประเมินผลขณะปฏิบตั ิงานตามแผนหรื อการติดตามผลการปฏิบตั ิงานทาให้ทราบ
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บ ัติ ง านของบุ ค ลากรความก้า วหน้ า ในการปฏิ บ ัติ ง านตามแผนความ
เหมาะสมในการใช้ทรัพยากรตลอดจนปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานซึ่งเป็ นข้อมูลสาคัญใน
การปรับแผนวิธีการปฏิบตั ิงานและเป็ นโอกาสในการปรับปรุ งคุณภาพ
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4. การประเมิ น ผลเมื่ อ สิ้ นสุ ดการปฏิ บ ัติ ง านตามแผนทาให้ ท ราบประสิ ทธิ ผ ลของ
กระบวนการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ระดับความสอดคล้องระหว่างผลลัพธ์จากการปฏิบตั ิงานกับ
เป้ าหมายและวัต ถุ ป ระสงค์ ที่ ก าหนดไว้ใ นแผนกลยุ ท ธ์ ร วมทั้ง ความคุ ้ม ค่ า ของผลลัพ ธ์ เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับค่าใช้จ่าย
5. การประเมินผลทาให้ผบู้ ริ หารแผนและผูป้ ฏิบตั ิงานได้รับข้อมูลซึ่ งเป็ นประโยชน์สาหรับ
การวางแผนและการปฏิบตั ิงานในอนาคต
6. การประเมิ น ผลท าให้ ผูบ้ ริ ห ารบุ ค ลากรและหน่ วยงานอื่ น ภายในองค์ก ารเข้าใจและ
ตระหนักถึ งคุ ณค่าของการประชาสัมพันธ์ ที่มีต่อองค์การซึ่ งจะส่ งผลต่อการยอมรับการให้ความ
ร่ วมมือและการสนับสนุนด้านงบประมาณจากองค์การ
7. การประเมินผลทาให้นักประชาสัมพันธ์ตระหนัก และมี จิตสานึ ก ในการปฏิ บตั ิ งานที่
มุ่งเน้นคุ ณภาพตลอดจนภาระความรับผิดชอบของตนและหน่ วยงานประชาสัมพันธ์และกระท า
ร่ วมกับหน่ วยงานอื่นในองค์การเพื่อนาพาองค์กรสู่ วิสัยทัศน์พนั ธกิ จเป้ าหมายและวัตถุ ประสงค์ที่
กาหนด
ดังจะเห็นได้วา่ การประเมินผลการประชาสัมพันธ์เป็ นกระบวนการศึกษาหาความรู ้อย่างเป็ นระบบ
โดยนาความรู ้ดา้ นการวิจยั มาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิ ติสรุ ปผลและ
รายงานผลซึ่ งกิ จ กรรมต่ า งๆมี ค วามเกี่ ย วข้อ งกัน เป็ นกระบวนการตั้ง แต่ เริ่ ม ต้น จนสิ้ น สุ ด การ
ประเมินผลหรื อเรี ยกว่าการวิจยั เพื่อการประเมินผล (evaluation research)ซึ่ งประกอบด้วยกิ จกรรม
ต่างๆสรุ ปได้ดงั นี้
1. การสร้ างข้อตกลงร่ วมกัน ในเรื่ องการประเมิ น ผลโดยใช้ก ารวิจยั เป็ นพื้ น ฐานในการ
ปฏิบตั ิงานและประเมินผลการประชาสัมพันธ์การกาหนดวัตถุประสงค์ที่ชดั เจนของการประเมินผล
และวัดผลได้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรการกาหนดผลลัพธ์ที่ชดั เจนเพื่อกาหนดรู ปแบบการประเมินผล
กระทบที่เกิดจากกระบวนการประชาสัมพันธ์และการนาผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์อย่างไร
2. การกาหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมและการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ครบถ้วน
โดยพิจารณาจากคาถามและวัตถุประสงค์ในการประเมินผลเกณฑ์การประเมินผลลัพธ์ที่กาหนดไว้
ในวัตถุประสงค์และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
3. รายงานผลการประเมินผลการประชาสัมพันธ์ให้ผบู ้ ริ หารองค์การทราบรวมทั้งนาข้อมูล
ที่ ไ ด้จ ากการประเมิ น ผลไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการปรั บ ปรุ ง การปฏิ บ ัติ ง านและนาไปใช้ ใ ห้ เกิ ด
ประโยชน์ในการพัฒ นาองค์ค วามรู้ ในวิชาชี พ วิช าชี พ ด้วยวิธีการต่างๆอาทิ ก ารนาผลการวิจยั ไป
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ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ ห้ เกิ ด ประโยชน์ ใ นวิ ช าชี พ หรื อ การแลกเปลี่ ย นความรู ้ ก ับ องค์ ก ารอื่ น ๆเป็ นต้น
Macnamara (1992) ได้นาเสนอแบบจาลองการประเมินผลเชิ งมหภาค(Macnamara’s macro model
of evaluation) ซึ่ งแบบจาลองนี้ แสดงให้เห็ นแนวทางการประเมินผลการประชาสัมพันธ์โดยบูรณา
การวิธีการประเมินผลอย่างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการเข้าไว้ดว้ ยกันแล้วนาเสนอในรู ปปิ รามิด
ซึ่ งประกอบด้วยแนวคิดเกี่ยวกับรู ปแบบการประเมินผลการประชาสัมพันธ์ที่ประกอบด้วย 3 ระดับ
คื อ การประเมิ น ปั จ จัย นาเข้า (inputs) การประเมิ น ผลผลิ ต (outputs) และการประเมิ น ผลลัพ ธ์
(outcomes) ซึ่ งต่ า งมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ั บ กิ จ กรรมการประเมิ น ผลและวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการ
ประชาสัมพันธ์ในแต่ละระดับ
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับกระบวนการการผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์วารสาร
ขั้นตอนในการผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์ มีข้ นั ตอนหลัก 4 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นวางแผน ขั้นเตรี ยมการ
ขั้นผลิตและขั้นประเมิน
2.3.1 ขั้นวางแผน
1.1 แต่งตั้งกลุ่มผลิตรายวิชา ประกอบด้วย ประธาน บรรณาธิ การ นักวิชาการด้านเนื้อหา
นักเทคโนโลยีการศึกษาและผูจ้ ดั การหรื อเลขานุการ
1.2 พิจารณาคัดเลื อกผูเ้ ขียนได้แก่ อาจารย์ และผูท้ รงคุ ณวุฒิภายนอก เพื่อเขียนเนื้ อหา
สาระสื่ อสิ่ งพิมพ์แต่ละรายวิชา โดยพิจารณาจากคุณวุฒิและประสบการณ์ที่ตรงกับเนื้อหาสาระที่จะ
เขียนในรายวิชานั้นๆ แล้วจึงเสนอชื่ อผูเ้ ขียน โดยฝ่ ายเลขานุ การจะเป็ นผูจ้ ดั ทารายละเอียดเกี่ยกวับ
ประวัติและผลงานของทุกท่านเสนอไปยังโครงการการศึกษาไร้พรมแดน เพื่อขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริ หารโครงการ นาเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิต่อไป
1.3 เมื่ อสภาวิช าการพิ จารณาอนุ มตั ิ กลุ่ ม ผลิ ตรายวิชาแล้ว ประธานกลุ่ ม ผลิ ตรายวิช า
จะแจ้ง และมอบหมายงานให้ผเู ้ ขียนในแต่ละหน่ วยไปพิจารณาและจัดทารายละเอียด เกี่ ยวกับการ
แบ่งหน่วยการสอนเป็ นตอนและหัวเรื่ อง โดยผูเ้ ขียนในแต่ละหน่วย จะจัดทาแผนผังแนวคิดของแต่
ละหน่ วย แล้วกาหนดชื่ อตอน ชื่ อหัวเรื่ องและหัวเรื่ องย่อย แล้วจึงนาโครงร่ างดังกล่ าวเสนอกลุ่ ม
ผลิตรายวิชาเพื่อพิจารณา
1.4 กลุ่มผลิตรายวิชาจะร่ วมกันพิจารณาชื่ อตอนและหัวเรื่ องที่ผเู ้ ขียน แต่ละหน่วยเสนอ
มา โดยพิจารณา ความสอดคล้องและความสัมพันธ์ต่อเนื่ องกัน ทั้งในหน่ วยการสอนและระหว่าง
หน่วยการสอน เป็ นการป้ องกันความซ้ าซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
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1.5 กลุ่ ม ผลิ ต รายวิ ช ามี ป ระธานเป็ นผู ้ดู ฉ ลการผลิ ต ชุ ด วิ ช านั้ น ประธานอาจเป็ น
บรรณาธิ การเองหรื อคัดเลื อกบุ คคลที่ เหมาะสมในกลุ่ มผลิ ตมาเป็ นบรรณาธิ การแทน ซึ่ งผูท้ ี่ เป็ น
บรรณาธิ การนี้ จะต้องเป็ นบุคคลที่มีความรอบรู ้ในเนื้ อหาสาระทั้งหมด ควยตรวจสอบความถูกต้อง
ของเนื้ อ หาสาระ ความถู ก ต้อ งของภาษาและรู ป แบบ ทั้ง ยัง ต้อ งคอยติ ด ต่ อ ประสานงานกับ
ผูเ้ กี่ยวข้องในการจัดพิมพ์ ดังนั้นบรรณาธิ การจะต้องเป็ นผูม้ ีมนุ ษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบสู ง
เพื่อให้สื่อสิ่ งพิมพ์มีมาตรฐานและเสร็ จทันเวลากาหนด
1.6 ในการเตรี ยมเนิ้ อหาสาระที่จะจัดพิมพ์ ผูเ้ ขียยแต่ละท่านจะใช้โปรแกรม Microsoft
Word ในการเขียนเนื้ อหาแล้วเก็บบันทึกข้อมูลลงในแผ่นดิสก์ในรู ปแบบของ Word Document File
โดยมี ก าหนดระยะเวลาที่ แน่ นอนในการส่ งต้นฉบับ (Hard Copy) ให้ผูเ้ ขี ยนส่ ง พร้ อมแผ่นดิ ส ก์
ให้แก่ กลุ่ มผลิ ตรายวิชา เพื่อร่ วมกันตรวจสอบ ความถู กต้องของเนื้ อหาวิชาที่เสนอ ความยากง่าย
ความทันสมัยของเนื้ อหาและข้อมูล และความถูกต้องของการใช้ภาษา และศัพท์เฉพาะ ถ้ามีข้อ
ขัดแย้งหรื อเกิ ดปั ญหาในเรื่ องความถูกต้องของเนื้ อหา บรรณาธิ กรจะเป็ นผูต้ ิดต่อประสานงานกับ
ผู ้เขี ย นหรื อ ประธานกลุ่ ม ผลิ ต รายวิ ช าเพื่ อ หาข้อ ยุ ติ แ ละตรวจสอบครั้ งสุ ด ท้า ยก่ อ นน าส่ ง ให้
นักวิชาการการพิมพ์เพื่อจัดวางรู ปหน้า (Lay Out) ใหม่ในคอมพิวเตอร์ ระบบแมคอินทอช
1.7 วิ ช าการการพิ ม พ์จดั รู ป หน้ าสิ่ ง พิ ม พ์โ ดยใช้โ ปรแกรมจัด วางรู ป หน้ า ชั้น สู ง คื อ
โปรแกรม Adobe PageMaker ช่ วยในการจัดการ โดยนักวิชาการการพิ มพ์จะทาการเปลี่ ยนแปลง
ตัวอักษรและรู ปแบบจาก Word Document File ที่ผเู้ ขียนใช้เขียนต้นฉบับมาเป็ น PageMaker File
แทน (PageMaker ใช้กนั ทัว่ ไปในสานักพิมพ์ในเมืองไทย) ถ้าสื่ อสิ่ งพิมพ์ประเภทไหนหรื อเล่มใดที่
ไม่จาเป็ นต้องใช้โปรแกรมจัดการชั้นสู งในการจัดทา Layout นักวิชาการการพิมพ์ก็จะใช้โปรแกรม
Microsoft Word ของคอมพิวเตอร์ ระบบพีซี ซึ่ งเป็ น Format เดี ยวกันกับที่ ผเู ้ ขี ยนจัดส่ งมาให้ ทั้งนี้
เพื่อลดขั้นตอนในการผลิต และเพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการจัดทา
1.8 เพื่อให้สิ่งพิมพ์มีรูปแบบแสดงเอกลักษณ์โดเด่นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จึงกาหนดการใช้ขนาดของกระดาษปกให้เป็ นกระดาษอาร์ ตการ์ ด น้ าหนัก 210 กรัมต่อตารางแมตร
ขนาด A4 (210 x 297 มิลลิเมตร) และกระดาษเนื้ อในเป็ นกระดาษปอนด์ขาว น้ าหนัก 60 กรัมต่อ
ตารางเมตร ขนาด A4 (210 x 297 มิ ลลิ เมตร) ส่ วนตัวอัก ษรในสื่ อสิ งพิ ม พ์ทุ ก ชนิ ดให้เป็ นอักษร
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2.3.2 ขั้นเตรี ยมการ
ในการเตรี ยมการผลิ ตสื่ อสิ่ งพิมพ์มหาวิทยาลัยต้องจัดศูนย์หรื อหน่ วยงานผลิ ตสื่ อสิ งพิมพ์
ขึ้นพร้ อมทั้งจัดหาบุคลากรที่มีความรู ้ความชานาญในการออกแบบสื่ อสิ่ งพิมพ์และอุปกรณ์ ในการ
ออกแบบเช่น เครื่ องคอมพิวเตอร์ ระบบพีซี เครื่ องคอมพิวเตอร์ ระบบแมคอินทอช เครื่ องสแกนเนอร์
เครื่ องพิมพ์เลเซอร์ ความเร็ วสู ง (ขาว/ดา) และ Zip Drive รวมไปถึง การจัดหาอุปกรณ์ ในการพิมพ์
เช่น กระดาษปก และกระดาษสาหรับพิมพ์เนื้อหาสาระของเอกสารแต่ละประเภท
2.3.3 ขั้นผลิต
เมื่อนักวิชาการได้รับข้อมูลที่จะผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์แต่ละประเภทจากบรรณาธิ การ ก็จะจัดทา
Layout ให้เป็ นมาตรฐานตามแบบที่ทางมหาวิทยาลัยกาหนด นักวิชาการการพิมพ์จะทาการพิมพ์
Dummy ออกมาเพื่อส่ งกลับไปให้ผเู ้ ขียนและบรรณาธิ การได้ตรวจสอบเนื้ อหาสาระและรู ปแบบอีก
ครั้ง ว่าตรงกับที่ผเู ้ ขียนต้องการนาเสนอหรื อไม่ ผูเ้ ขียนและบรรณาธิ การสามารถแก้ไขหรื อเพิ่มเติม
เนื อห้ าสาระใน Dummy นั้นได้เลย แล้วส่ งกลับยังนักวิชาการการพิมพ์เพื่อทาการปรับแต่ง จนกว่า
จะเรี ยบร้อยสมบูรณ์ และไม่มีขอ้ ผิดพลาดใดๆ เมื่อเนื้ อหาที่จะนาเสนอมีความถูกต้องสมบูรณ์ แล้ว
นักวิชาการการพิมพ์ก็จะพิมพ์ออกมาอี กครั้งเป็ นฉบับสมบูรณ์ เพื่อส่ งต่อไปที่ ศูนย์บรรณสารและ
สื่ อการศึกษาดาเนินการผลิตเป็ นสิ่ งพิมพ์ตามจานวนที่ตอ้ งการต่อไป
2.3.4 ขั้นประเมิน
ในการประเมินคุ ณภาพของสื่ อสิ งพิมพ์น้ นั จาเป็ นต้องได้รับความร่ วมมือจากนักศึกษาทุก
ท่าน เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่สอบถามกลับมาและนาข้อมูลเหล่านั้นมาปรับปรุ งแก้ไขสื่ อสิ่ งพิมพ์น้ นั ๆ
ให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์กาหนด

