บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
รายงานการจัดทาโครงงานสหกิ จศึกษาเรื่ อง “การวางแผนเพื่อประชาสัมพันธ์ งาน ลอง
เซอร์ วิสอวอร์ ด ประจาปี 2560 ของธนาคารกรุ งศรี อยุธยา”เพื่อให้ผศู้ ึกษาสามารถวางแผนงานการ
ประชาสัมพันธ์ อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ โดยมุ่งหวังให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดต่อคณะฯ ซึ่ งผูศ้ ึ กษาต้อง
อาศัยแนวคิด ทฤษฎี และความรู ้พ้นื ฐานดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
2.2 แนวคิดและทฤษฎีกระบวนการดาเนินงานประชาสัมพันธ์
2.3 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับ การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์
2.4 แนวคิดการวางแผนประชาสัมพันธ์
2.1 แนวคิดเกีย่ วกับการประชาสั มพันธ์
สังคมยุคปั จจุบนั นับว่ามี การแข่งขันกันสู งมาก การดาเนิ นธุ รกิ จหรื อกิ จการใดๆ จาเป็ น
อย่า งยิ่ง ที่ จะต้องอาศัยการติ ดต่อสื่ อสารที่ มี ประสิ ทธิ ภาพเพื่อให้ค วามรู ้ ความเข้า ใจกันระหว่า ง
เจ้าของสิ นค้าบริ การและกลุ่มเป้ าหมาย กิจกรรมการสื่ อสารที่นิยมนามาใช้ในทุกวงการ ไม่วา่ จะเป็ น
วงการธุ รกิจเอกชนหรื อแม้แต่หน่ วยงานของรัฐ ได้แก่ การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ซึ่ งทุก
คนจาเป็ นต้องเรี ยนรู ้และให้ความเข้าใจกับรู ปแบบการติดต่อสื่ อสารนี้ การที่จะศึกษาเรี ยนรู ้ถึงระบบ
สารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์น้ นั จาเป็ นอย่างยิ่งที่ จะต้องศึ กษาถึ งหลักการประชาสัมพันธ์
เบื้องต้น เพื่อที่จะประยุกต์ระบบสารสนเทศมาใช้ในงานประชาสัมพันธ์ได้
2.1.1 ความหมายของการประชาสัมพันธ์
คาว่า “ประชาสัมพันธ์” มาจากภาษาอังกฤษว่า “Public Relations” หรื อที่เรี ยกกัน
ทัว่ ไปว่า “PR” ซึ่งเมื่อพิจารณาตามรู ปศัพท์แล้ว “Public” หมายถึง สาธารณชน หรื อประชาชนส่ วน
คาว่า “Relations” หมายถึ ง ความสัมพันธ์ ดังนั้น หากวิเคราะห์ ตามรู ปศัพท์แล้ว คาว่า “การ
ประชาสัมพันธ์” จะหมายถึง การเกี่ยวข้องผูกพันกับหมู่คน หรื อความสัมพันธ์ระหว่างหน่ วยงาน
สถาบันกับกลุ่มประชาชนนัน่ เอง (วิรัช ลภิรัตนกุล,2549, น 5)
ในหนังสื อศัพท์นุกรมสื่ อสารมวลชนได้ให้ความหมายของการประชาสัมพันธ์วา่
การประชาสัมพันธ์ หมายถึง กิจกรรมที่ปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่ องตามแผนที่ได้วางไว้ เพื่อ
เสริ มสร้ างความเชื่ อถื อ ศรั ทธาในบุคคลและสถาบัน การประชาสัมพันธ์อาจแบ่งออกเป็ นหลาย
ประเภท เช่น การประชาสัมพันธ์โรงเรี ยน การประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล การประชาสัมพันธ์ของ
รัฐบาล เป็ นต้น
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ซึ่งกระบวนการประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยกระบวนการ 4 ประการ คือ
(1) การค้นคว้าหาข้อมูล (Fact-finding)
(2) การวางแผน (Planning)
(3) การสื่ อสาร (Communication)
(4)การติดตามประเมินผล (Evalualion)
นอกจากนี้ พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิ ตสถาน พ.ศ2542 (2546, น. 496) ยังมี
นักวิชาการได้ให้ค วามหมายของคาว่า “ประชาสัมพันธ์ ” ว่า หมายถึ ง การติ ดต่อสื่ อสารเพื่ อ
เสริ มสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน
คัทลิปเซนเตอร์และบรู ม (Cutlip, Center, & Broom,อ้างใน พรทิพย์ พิมลสิ นธุ์ ,2551,
น. 13) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การประชาสัมพันธ์ เป็ นการดาเนิ นงานระดับบริ หารที่ทาหน้าที่ใน
การประเมินทัสนคติของกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้าใจถึงนโยบายและท่าทีของบุคคลหรื อ
องค์กร ตลอดจนการดาเนิ นการวางแผนและลงมือปฏิบตั ิตามแผนนั้นๆ เพื่อนาไปสู่ การสร้างความ
เข้าใจอันดีและการยอมรับของกลุ่มประชาชน
มาร์ สตัน (Marston, 1984 p. 3, อ้างถึงใน พรทิพย์ พิมลสิ นธุ์ , 2551, น. 13)
นักวิชาการชาวอเมริ กนั กล่าวว่า “การประชาสัมพันธ์น้ นั เป็ นการสื่ อสารที่โน้มน้าวใจ โดยมี การ
วางแผนเพื่อให้เกิดอิทธิ พลต่อกลุ่มประชาชนที่สาคัญ”
ไซมอน (Simon, 1984, pp. 109-110) ศาสตราจารย์วิชาการประชาสัมพันธ์แห่ ง
มหาวิทยาลัยซี ราคิ วส์ สหรัฐอเมริ กา ให้ความเห็ นว่า การประชาสัมพันธ์ คื อ การส่ งเสริ มให้เกิ ด
ความกลมเกลี ยวราบรื่ น และความนิ ยมระหว่าบุ คคลกับหน่ วยงาน หรื อสถาบันและบุ คคลอื่ นๆ
รวมทั้งประชาชนกลุ่มพิเศษ (Special Publics) หรื อชุมชนกลุ่มใหญ่ โดยการสื่ อความหมายผ่านสิ่ งที่
สามารถตีความได้ และมีการพัฒนาแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นอย่างฉันท์ไมตรี รวมทั้งการประเมิน
ปฏิกิริยาท่าทีของประชาชน
เบอร์ เนส์ (Bemay, 1952, p. 3, อ้างถึงใน พรทิพย์ พิมลสิ นธุ , 2551, น. 13-14) ได้
แสดงความคิดเห็นว่า การประชาสัมพันธ์มีความหมาย 3 ประการ คือ
(1) เผยแพร่ ช้ ีแจงให้ประชาชนทราบ
(2)ชักชวนให้ประชาชนมีส่วนร่ วมด้วย และเห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ และวิธีการ
ดาเนินงานของสถาบัน
(3) ประสานความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องให้เข้ากับจุดมุ่งหมาย และ
วิธีการดาเนินงานของสถาบัน
การประชาสั ม พัน ธ์ เป็ นค าที่ นัก วิ ช าการหรื อ ผู ้เ ชี่ ย วชาญทางด้า นวิ ช านี้ ซึ่ งมี
นักวิชาการ (theorists) และนักปฏิบตั ิการ (Practitioners) ได้ให้คานิยามหรื อคาจัดความไว้มากมาย
พอสมควร มีท้ งั นิ ยามที่เน้นไปทางด้านทฤษฎี หรื อหลักการ และนิ ยามที่เน้นหนักไปทางด้านการ
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กระทาหรื อปฏิบตั ิการ จนบางครั้งทาให้ผศู ้ ึกษามีความรู ้สึกหลากหลายกับคาว่าประชาสัมพันธ์ ซึ่ ง
เป็ นนิ ยามที่ ไม่รู้จบ (Interminable definitions) หรื อเป็ นนิ ย ามที่ ไม่มีที่สิ้ นสุ ด (endless) หรื อ
หมายความว่ า การประชาสั ม พัน ธ์ มี นิ ย ามหรื อ ค าจ ากัด ความที่ ค่ อ นข้า งกว้า งขวางมาก และ
ครอบคลุ ม ไปถึ ง หลายสิ่ ง หลายอย่ า ง รวมทั้ง มี ม ากมายหลายนิ ย ามด้ว ยกัน นัก วิ ช าการและ
ผูเ้ ชี่ ย วชาญทางด้า นวิ ช าการประชาสั ม พัน ธ์ ไ ด้ใ ห้ อ รรถาธิ บ าย ค าว่ า ประชาสั ม พัน ธ์ ไ ว้อ ย่า ง
กว้างขวางหลายทัศนะหลายแง่มุม เช่น
(1) Relations is a board term which cover an enormous range of activities…
(2) Public Relations is an umbrella term…
(3) Public Relations is mushrooming…
(4) Public Relations is a broader term than…
(5) Public Relations is complex…
จะเห็นได้วา่ ข้อความที่ยกมาให้ดูเป็ นตัวอย่างเหล่านี้ลว้ นแล้วแต่ช้ ีให้เห็นถึงความ
กว้างขวางและไพศาลของขอบเขตที่การประชาสัมพันธ์แผ่คลุมไปถึง จนบางครั้งทาให้ดูคล้าย
ประหนึ่งว่าการประชาสัมพันธ์มีความหมายแตกต่างกันตามแต่ละบุคคลจะนึกคิดไป (Public
Relations means different things to different people) อย่างไรก็ตาม นิยามหรื อคาจากัดความ
ทางด้านวิชาการของการประชาสัมพันธ์ก็มีท้ งั ประเภทละเอียดและสั้นๆ ซึ่ งนักวิชาการและ
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านนี้ ได้ให้นิยามไว้มากมายด้วยวัตถุประสงค์และความมุ่งหมายเดียวกัน นัน่ คือ เพื่อให้
ผูศ้ ึกษา มีความรู้ ความเข้าใจใน “การประชาสัมพันธ์” ที่ถูกต้องสมบูรณ์ชดั เจน ฉะนั้นผูศ้ ึกษาวิชานี้
จึงพึงพิจารณานิยามความหมายของ การประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวางไว้พอสมควร นิยามและคา
จากัดความต่างๆของการประชาสัมพันธ์ มีดงั นี้
(1)สมาคมการประชาสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (IPRA) ได้ให้ความหมาย
ของการประชาสั ม พัน ธ์ ว่า การประชาสั ม พัน ธ์ คื อ ภาระหน้า ที่ ข องฝ่ ายบริ ห ารหรื อฝ่ ายจัดการ
(management function) ซึ่ งต้องอาศัยการวางแผนงานที่ดี และมีการกระทาอย่างต่อเนื่ องสม่าเสมอ
เพื่อสร้างสรรค์และธารงรักษาไว้ซ่ ึ งความเข้าใจ มีความเห็นอกเห็นใจ (sympathy) และได้รับการ
สนับสนุ นร่ วมมือจากกลุ่ มประชาชนที่องค์กรสถาบัน เพื่อให้สอดคล้องกับประชามติ หรื อความ
ต้องการของประชาชน พร้ อมทั้งใช้วิธีเผยแพร่ ข่าวสารสู่ ประชาชน เพื่อให้เกิ ดความร่ วมมื อและ
บรรลุถึงผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่ าย คือ องค์การและกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง
(2)สมาคมการประชาสัมพันธ์แห่ งสหรัฐอเมริ กา (PRSA) ได้ให้คาจากัด
ความของประชาสัมพันธ์ไว้วา่ การประชาสัมพันธ์เป็ นอาชี พที่ให้บริ การผลประโยชน์อย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายของบรรดาลูกจ้างและผูว้ า่ จ้าง อาชีพการประชาสัมพันธ์จึงมีวตั ถุประสงค์พ้ืนฐานอยูท่ ี่
ความเข้าใจร่ วมกัน และความร่ วมมือระหว่างกลุ่มต่างๆของสถาบันสังคม
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(3) สถาบันการประชาสั มพันธ์ แห่ งสหราชอาณาจัก ร (The British
Institute of Public Relations) ให้ความหมายของการประชาสัมพันธ์วา่ การประชาสัมพันธ์ คือ การ
กระทาที่มีการวางแผนอย่างสุ ขุมครอบรอบ และมีความพยายามอย่างไม่ลดละ เพื่อสร้างสรรค์และ
ธารงไว้ซ่ ึ งความเข้าใจอันดีร่วมกันระหว่างสถาบันกับกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง
จะเห็นได้วา่ นิยามความหมายข้างต้นนี้เป็ นนิยามความหมายหรื อคาจากัดความของ
สถาบันและสมาคมวิช าชี พ (Professional Society) ทางด้านการประชาสัมพันธ์ ซึ่ งทาหน้าที่
เกี่ ย วข้องและรั บ ผิดชอบโดยตรงกับ งานประชาสั ม พันธ์ มี หน้าที่ ใ นการควบคุ ม มาตรฐานแห่ ง
วิชาชี พนี้ รวมถึ งการให้ศึกษาความรู ้และฝึ กฝนอบรบ (Training) ด้านวิชาชีพการประชาสัมพันธ์
ให้แก่บรรดานักประชาสัมพันธ์และผูป้ ระกอบวิชาชีพทางด้านนี้ โดยเฉพาะนักวิชาการทางด้านการ
ประชาสั ม พัน ธ์ และผู ้เ ชี่ ย วชาญทางด้ า นวิ ช าชี พ แขนงนี้ ได้ ใ ห้ นิ ย ามความหมายของการ
ประชาสัมพันธ์ไว้หลายทัศนะต่างๆ ดังต่อไปนี้
John Earstonให้ทศั นะว่าการประชาสัมพันธ์ เป็ นคาที่ให้นิยามหรื อคาจากัดความได้
ยากพอๆกับคาว่า ศาสนา (religion) หรื อการศึกษา (education) ทุกคนต่างก็ยอมรับว่า ทั้งศาสนา
และการศึกษาเป็ นสิ่ งสาคัญแม้กระทั้งคนสองคน ก็ไม่เคยให้คาจากัดความของคาทั้งสองนี้ ได้อย่าง
ถูกต้องหรื อเป็ นไปในทางเดี ยวกัน ปั จจุ บนั มี ผูส้ นใจในวิชาการประชาสัมพันธ์ เพิ่มมากขึ้ น การ
เรี ยนรู ้และความเข้าใจถึงคาจากัดความของการประชาสัมพันธ์ยอ่ มเป็ นประโยชน์แก่ผศู ้ ึกษา แต่การ
ให้คาจากัดความอันเป็ นที่ยอมรับของทุกๆคน นั้นมิใช่เรื่ องง่าย เราควรจะเริ่ มต้นให้คานิ ยามหรื อคา
จากัดความอย่างกว้างๆ เสี ยก่อน เพื่อหลี กเลี่ ยงหลายละเอียดที่ปลี กย่อยมากเกิ นไป (hairsplitting)
จากนั้นเราจึงค่อยบีบกระชับความหมายให้รัดกุมคมคายยิง่ ขึ้นในภายหลัง
(1) การประชาสัมพันธ์คือการสื่ อสารที่มีการวางแผน และเป็ นการสื่ อสาร
ที่มีการชักจูงใจ (persuasive communication) โดยการจัดวางรู ปแบบขึ้น เพื่อให้มีอิทธิ พลเหนื อกลุ่ม
ประชาชนที่มีความหมายสาคัญต่อหน่วยงานนั้นๆ
สิ่ งสาคัญของคาจากัดความข้างต้น คือ “การวางแผน” “การจูงใจ” “การสื่ อสาร”
และ “กลุ่มประชาชนที่มีความหมายอย่างสาคัญต่อหน่วยงานนั้น” เราทราบว่า การประชาสัมพันธ์
มิ ใ ช่ สิ่ ง ที่ เกิ ดขึ้ นอย่า งบัง เอิ ญ แต่ท ว่า เกิ ดขึ้ นจากการวางแผนอย่า งระมัดระวัง ส่ วนที่ ต้องมี ก าร
สื่ อสารก็เพราะว่าการประชาสัมพันธ์น้ นั เราจะต้องเผยแพร่ สื่อสารไปยังกลุ่มชนต่างๆ ที่เราต้องการ
แต่สิ่งสาคัญยิ่งในที่น้ ี คือ “การจูงใจ” ซึ่ งเป็ นกิ จกรรมของมนุ ษย์ (human activity) ที่มีมานับแต่
โบราณกาลแล้ว เช่น การพูดจูงใจของทนายความขณะเสนอคดีต่อคณะลูกขุน การเทศนาจูงใจของ
นักบวช พ่อค้าพูดจูงใจให้ลูกค้าซื้ อสิ นค้าของตน รวมทั้งการพูดจูงใจในการรณรงค์แข่งขันเพื่อการ
เลือกตั้ง ฯลฯ เหล่านี้ลว้ นแล้วแต่ตอ้ งอาศัยการจูงใจทั้งสิ้ น เพื่อผลแห่ งการเชื่ อถือหรื อปฏิบตั ิตามสิ่ ง
ที่เราประสงค์

7
(2) การประชาสัมพันธ์ คือ สถานการณ์ การกระทา หรื อคาพูดใดๆ ที่ทรง
อิทธิ พลต่อประชาชน
(3) การประชาสัมพันธ์ คือ ศิลปะในการทาให้บริ ษทั ของท่านเป็ นที่นิยม
ชมชอบและยกย่องนับถื อของพนักงานลูกจ้างภายในบริ ษทั รวมทั้งลูกค้า และประชาชนซึ่ งเป็ นผู ้
ซื้ อขากบริ ษทั และประชาชนซึ่ งบริ ษทั ขายสิ นค้าให้
(4) การประชาสั ม พัน ธ์ คื อ การสื่ อ สารความคิ ด อย่า งมี ท ัก ษะไปสู่
ประชาชนกลุ่มต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายให้ได้ผลอย่างที่เราตั้งความปรารถนาไว้
(5) การประชาสัมพันธ์ คือ ภาระหน้าที่ของฝ่ ายบริ หาร ซึ่ งจะประเมินถึง
ทัศ นคติ หรื อความคิ ดเห็ นของประชาชน แล้วจัดตั้งนโยบายต่ างๆ ขององค์กรให้สอดคล้องกับ
ผลประโยชน์ แ ละความต้อ งการของประชาชน รวมทั้ง การด าเนิ น การปฏิ บ ัติ ง านด้ว ยการ
ติดต่อสื่ อสารเพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจและยอมรับในหน่วยงาน
Cutlipและ Center ให้คาจากัดความว่า การประชาสัมพันธ์ คือการติดต่อสื่ อสารและ
การสื่ อความหมายทางด้านความคิดเห็นจากองค์การสถาบันไปสู่ กลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
รับฟังความคิดเห็นและประชามติที่ประชาชนมีต่อองค์กร ด้วยความพยายามอย่างจริ งใจ โดยมุ่งที่จะ
สร้ า งผลประโยชน์ ร่ ว มกัน และช่ ว ยให้ ส ถาบัน สามารถปรั บ ตัว เองให้ ส อดคล้ อ งกลมกลื น
(harmonious adjustment) กับ สั ง คมได้ ฉะนั้น การประชาสั มพันธ์ จึง ถู ก นามาใช้ใ นลัก ษณะ
ความหมาย 3 ประการด้วยกัน คือ
(1) การสร้างความสาพันธ์ระหว่างองค์การสถาบันกับกลุ่มประชาชน
(2)วิธีการที่องค์การสถาบันใช้เพื่อสร้างความสัมพันธ์
(3)คุณภาพและสถานภาพแห่งความสัมพันธ์น้ นั ๆ
Newsom และ Scott เน้นว่าการประชาสัมพันธ์ เป็ นงานที่มีความสลับซับซ้อน
เพราะงานนี้ ไม่ เ พี ย งแต่ จ ะต้อ งมี ท ัก ษะหลายๆด้า นด้วยกัน หากแต่ ย งั ต้องมี พ ลัง แห่ ง ความคิ ด
(brainpower) เพื่อสร้างสรรค์และแก้ปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วงไปด้วยดี สิ่ งนี้ เองที่เป็ นงานท้าทายต่องาน
ประชาสัมพันธ์
Ross ให้ขอ้ สังเกตว่าการประชาสัมพันธ์เป็ นงานที่มุ่งในด้านการพัฒนาและธารงไว้
ซึ่ งความสาพันธ์อนั ดีกบั ประชาชน
Dr.Rex F. Harlow แห่ งสถาบันการวิจยั และการศึกษาทางด้านการประชาสัมพันธ์
ได้อธิ บายถึ งความหมายของการประชาสัมพันธ์ ว่า การประชาสัมพันธ์ คื อ ภาระหน้าที่ของฝ่ าย
บริ หารซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการสร้ างสรรค์และธารงรักษาสายงานการติดต่อสื่ อสารร่ วมกัน เพื่อให้เกิ ด
ความเข้าใจ ยอมรั บ และความร่ วมมื อระหว่างสถาบันกับกลุ่ มประชาชนที่ เกี่ ยวข้อง ฉะนั้น การ
ประชาสัมพันธ์จึงเป็ นงานที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาต่างๆ ในทางการบริ หาร ช่วยให้ฝ่ายบริ หารคานึ งถึง
ประชามติ และการบอกกล่ า วข่ า วสารให้แก่ ป ระชาชนทราบ เพื่ อตอบสนองผลประโยชน์ ข อง
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ประชาชน รวมทั้งการช่ วยให้ฝ่ายบริ หารสามารถใช้การวิจยั และใช้เทคนิ คการติ ดต่อสื่ อสารที่ มี
จริ ยธรรม (ethical communication) เป็ นเครื่ องมือหลักในการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของ
องค์การวารสาร( Public Relations News) ได้ให้คาจากัดความว่าการประชาสัมพันธ์
เป็ นภาระหน้าที่ของฝ่ ายบริ หารที่จะประเมินถึ งทัศนคติของประชาชน และการปฏิ บตั ิตามแผน
ดังกล่าว จะต้องเป็ นไปเพื่อสร้างความเข้าใจและการยอมรับจากประชาชน
Farlowแห่ ง มหาวิ ท ยาลัย อิ ล ลิ น อยส์ อธิ บ ายว่ า การประชาสั ม พัน ธ์ คื อ สิ่ ง ที่ มี
ความหมายดัง่ ชื่ อของมันเอง แม้ว่า บางครั้ งอาจจะมี ก ารใช้ก ันอยากผิดพลาดบ้า งก็ตาม แต่ โดย
ความหมายที่ตรงไปตรงมาแล้ว การประชาสัมพันธ์ก็คือ กิ จกรรมที่เพิ่มพูนความสาพันธ์ระหว่าง
บุคคลหรื อกลุ่มบุคคล เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ (image) ที่ดีในจิตใจของประชาชน
Edwerd L. Benaysแสดงความคิ ดเห็ นว่าการประชาสั ม พันธ์ มี ความหมาย 3
ประการ
(1) เผยแพร่ ช้ ีแจงให้ประชาชนได้ทราบ
(2) ชัก ชวนให้ป ระชาชนมี ส่ วนร่ วมด้วย และเห็ นด้วยกับ วัตถุ ประสงค์
และวิธีการดาเนินงานของสถาบัน
(3)ประสานความคิ ด เห็ น ของกลุ่ ม ประชาชนที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ เ ข้ า กั บ
จุดมุ่งหมายและวิธีการดาเนินงานของสถาบัน
นอกจากนี้ Bernays ยังได้แสดงทัศนะของเขาไว้เมื่อไม่นานมานี้ (ค.ศ 1979) ว่า คน
บางคนคิดว่า การประชาสัมพันธ์ คือ การขัดสี ตกแต่งภาพลักษณ์ (Image) ให้ดูสวยสดงดงามซึ่ ง
แท้ จ ริ งแล้ ว งานประชาสั ม พัน ธ์ มี ม ากมายกว่ า นั้ น จนปั จ จุ บ ัน นี้ ได้ มี ก ารเปิ ดสอนวิ ช าการ
ประชาสัมพันธ์ในขั้นอุ ดมศึกษาตามสถาบันชั้นสู งและมหาวิทยาลัยต่างๆ ในสหรั ฐอเมริ กา เช่ น
บรรดามหาวิ ท ยาลัย ต่ า งๆ ที่ เ ปิ ดสอนทางด้ า นการหนั ง สื อพิ ม พ์ หรื อวารสารศาสตร์ แ ละ
สื่ อสารมวลชน (College of Journalism and Mass Communication) ซึ่ งต่างก็เปิ ดสอนวิชาการ
ประชาสัมพันธ์มากยิง่ ขึ้นกว่าเดิม รวมทั้งการเปิ ดสอนในขั้นระดับปริ ญญาทางด้านการบริ หารธุ รกิจ
ของมหาวิทยาลัยฮาร์ วาร์ ด (Harvard Graduate School of Business Administration) สถาบันชั้น
อุดมศึกษาเหล่านี้เปิ ดสอนวิชาการประชาสัมพันธ์มากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความ
จาเป็ นต่อสังคม
Dr. Edward J. Robinson ให้ทศั นะว่าการประชาสัมพันธ์ ถ้าหากจะพิจารณาในแง่
ของพฤติกรรมศาสตร์แล้ว (Behavioral Science) มีหน้าที่ดงั นี้คือ
(1)สารวจและประเมินถึงทัศนะคติของกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง
(2)ช่ วยให้ฝ่ายบริ หารสามารถกาหนดวัตถุ ประสงค์ใ นด้านการเพิ่ มพูน
ความเข้าใจแก่ ประชาชนและเป็ นที่ยอมรั บของประชาชน กล่าวคือ ยอมรั บทั้งนโยบาย แผนงาน
และบุคลากรขององค์กร
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(3) วัตถุประสงค์ที่องค์กรกาหนดขึ้นนี้ จะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ความต้องการและผลประโยชน์ของประชาชนกลุ่มต่างๆ
(4) ปรั บปรุ งและประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์ ที่ องค์การกาลัง
ดาเนินอยูเ่ พื่อให้เป็ นที่เข้าใจและเป็ นที่ยอมรับของประชาชน
Marvin M. Black ให้คาจากัดความว่าการประชาสัมพันธ์ คือ ศิลปะและศาสตร์ใน
อันที่จะแสวงหาลู่ทางให้องค์กร สถาบันและประชาชนมีความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน และบังเกิดความ
พึงพอใจร่ วมกัน
Sam Black ให้คาอธิ บายว่าการประชาสัมพันธ์ คือภาระหน้าที่รับผิดชอบทั้งหมด
ของฝ่ ายบริ หารในทุกองค์กร วัตถุประสงค์ที่สาคัญของการประชาสัมพันธ์ จึงเป็ นไปเพื่อบรรลุและ
ธารงไว้ซ่ ึ งความราบรื่ นกลมกลืน สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
John W. Hill ผูก้ ่อตั้งบริ ษทั Hill & Knowlton ซึ่ งเป็ นสานักงานที่ปรึ กษาและ
ให้บริ การทางด้านการประชาสัมพันธ์ หรื อธุ รกิ จดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์ ที่มีชื่อเสี ยงและใหญ่
ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เน้นว่า “การประชาสัมพันธ์ คือภาระหน้าที่ของฝ่ ายบริ หารที่จะต้องให้ความ
สนใจเป็ นพิเศษ ความนิ ยมชมชอบที่ประชาชนมีต่อหน่ วยงาน และการให้ความสนใจในเรื่ องการ
ประชาสัมพันธ์ จะต้องให้ความสาคัญเท่ากับธุ รกิจด้านอื่นๆของหน่วยงาน”
อาจารย์สะอาด ตัณศุภผล ให้คาจากัดความว่าการประชาสัมพันธ์ คื อ วิธีการของ
สถาบัน อันมีแผนการและการกระทาที่ต่อเนื่ องกัน เพื่อให้สถาบันและกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องมี
ความรู ้ ความเข้าใจ และให้การสนับสนุนร่ วมมือซึ่ งกันและกัน อันจะเป็ นประโยชน์ให้สถาบันนั้นๆ
ดาเนิ นงานไปได้ด้วยดี บรรลุ เป้ าหมาย โดยมีประชามติ เป็ นแนวบรรทัดฐานสาคัญด้วย (Public
Relations is the process by which the institution plans and carries on the activities continuously to
develop good understanding and good relationship between the institution and the clients the
institution will eventually gain support from the client and achieve its goals by using public
opinion as a scale for evaluation)
2.2 แนวคิดและทฤษฎีกระบวนการดาเนินงานประชาสั มพันธ์
กระบวนการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ คือ การลาดับขั้นตอนการทางานประชาสัมพันธ์ให้
เป็ นไปตามเป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์ที่วางไว้ Scott M. Cutlip. Allen H. Center (อ้างถึงใน พร
ทิพย์ พิมลสิ นธ์ 2548:150-152) ผูซ้ ่ ึ งถือว่าเป็ นผูม้ ีอิทธิ พลต่อความคิดของนักวิชาการและผูน้ าเนิ น
งานประชาสั ม พันธ์ ท วั่ ไปมากที่ สุ ด ได้แบ่ ง กระบวนการดาเนิ นงานประชาสั ม พันธ์ ออกเป็ น 4
ขั้นตอน ได้แก่
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2.2.1. การวิจ ยั การรับฟั งข้อคิดเห็ น (Research - Listening) คือ การทาวิจยั เป็ นการ
ประมวลผล ข้อมูล การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถาบัน หน่วยงาน ทั้งในแง่ความรู ้ความคิดเห็น ทัศนคติ
และพฤติกรรมที่เป็ นผลมาจากนโยบายและการดาเนินงานของสถาบัน
2.2.2. การวางแผน การตัดสิ นใจ (Action Planning - Decision Making)คือ การวางแผน
และการดาเนิ นการโดยการนาข้อมู ลจากขั้นตอนที่ 1 มาเป็ นแนวทางในการวางแผน เมื่อทราบ
ปัญหาที่เกิดขึ้นการลงมือปฏิบตั ิและการทาการสื่ อสารที่วางแผนและกาหนดไว้แล้วใน ขั้นตอนที่ 2
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผล
2.2.3. การติดต่อสื่ อสาร(Communication –Acyion)คือ การสื่ อสารขั้นตอนนี้ เป็ นการลงมือ
ทาการ สื่ อสารตามที่วางแผนและกาหนดไว้แล้วในขั้นตอนที่ 2
2.2.4. การประเมินผล (Evaluation) คือ เป็ นการตัดสิ นคุณค่าของงานประชาสัมพันธ์ที่ได้
กาหนดการไปแล้ว โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลก่อนตัดสิ นคุณค่านั้น หมายถึง
(1) การประเมินผลกระทบของการประชาสัมพันธ์
(2) การประเมินการประชาสัมพันธ์ตามแผนที่กาหนดไว้แล้ว
(3) การตรวจสอบการสื่ อสารหรื อการตรวจสอบประชาสัมพันธ์
จากแนวความคิ ด ของ Cutlipและ Center ข้า งต้น ได้มี ก ารน ามาพัฒ นาโดยอาศัย
กระบวนการเดิ มเป็ นสาคัญเพียงแต่มีขอ้ ปลี กย่อยต่างกันออกไป เช่ น Raymond Simon ได้แยก
ขั้นตอนแรกออกเป็ นสองส่ วน ได้แก่ ประชามติ คือ การที่ประชาชนมีความคิดเห็นเช่นไรต่อองค์กร
และการวิจยั ที่เน้นการตรวจสอบสภาพของสังคมและสภาพแวดล้อมก่อนดาเนินการประชาสัมพันธ์
Karl H. Friederichได้เพิ่มเติมในเรื่ องของการจัดลาดับความสาคัญของกลุ่มเป้ าหมายและ
การสื่ อสารสองทาง รวมทั้งเน้นการกาหนดนโยบายไว้ในขั้นตอนที่สองโดยได้ช้ ี ให้เห็นว่าในการ
ดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์ที่ดีและมีประสิ ทธิ ภาพนั้นจะต้องมีลกั ษณะการทางานแบบต่อเนื่ องและ
เป็ นการหวังผลในระยะยาว
Marston (อ้างถึงใน กมลณัฏฐ์ พลวัน 2546:27) ได้เน้นความสาคัญของการกระทาว่าหาก
ไม่มีการกระทาเกิดขึ้นความเชื่อถือก็จะเสี ยหาย
กล่ า วโดยสรุ ป ไม่ ว่ า นัก ประชาสั ม พัน ธ์ แ ละนัก วิ ช าการจะมี ก ารแบ่ ง ขั้น ตอนในการ
ดาเนิ น งานประชาสั ม พันธ์ อย่า งไร รากฐานส าคัญ นั้นยัง คงอยู่ใ นแนวความคิ ดของ Cutlipและ
Center ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้นาเอาหลักฐานสาคัญนั้นมาศึกษา โดยสามารถนาเสนอกระบวนการดาเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ได้ดงั ภาพที่ 2.1 ต่อไปนี้
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การวิจยั - รับฟัง
(Research - Listening)
การวางแผน การตัดสิ นใจ
(Action Planning - Decision)
การติดต่อสื่ อสาร
(Communication –Acyion)

ผลสะท้อนกลับ
(Feedback)

การประเมินผล
(Evaluation)

รู ปที่ 2.1 กระบวนการประชาสัมพันธ์
ที่มา:กรรณิ กา อัศวดรเดชา (2544) สื่ อและเครื่ องมือเพื่อการประชาสัมพันธ์ หน้า 6
กรุ งเทพมหานคร โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ดัดแปลง)
2.3 แนวคิด และทฤษฎีเกีย่ วกับ การจัดกิจกรรมพิเศษเพือ่ การประชาสั มพันธ์
ความหมายของการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์
ในการดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์ขององค์การสถาบันหรื อหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ ง สิ่ ง
สาคัญและจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องกระทาก็คือ การบอกกล่าวชี้แจงให้ประชาชนมีความรู ้ความเข้าใจ
ในหน่วยงานหรื อองค์การสถาบันอย่างถูกต้องถ่องแท้ การประชาสัมพันธ์จึงต้องอาศัยการเผยแพร่
หรื อการกระจายข่ า วสาร เรื่ อ งราว เกี่ ย วกับ นโยบาย วัตถุ ป ระสงค์ กิ จ กรรม ผลงาน และการ
ดาเนิ นงานของหน่ วยงานองค์การสถาบัน ตลอดจนเรื่ องราวความรู ้ อื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับองค์การ
สถาบันให้ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ได้ทราบและเข้าใจ เพื่อสร้างความนิ ยม ศรัทธา และเรี ยกร้องความ
ร่ วมมือสนับสนุ นจากกลุ่มประชาชน ฉะนั้นในการติดต่อสื่ อสารประชาสัมพันธ์กบั กลุ่มประชาชน
กลุ่มต่างๆจึงอาจกระทาได้ในหลายวิถีทาง วิธีหนึ่ งก็คือการใช้เครื่ องมือสื่ อสารต่าง ๆ มาช่วยเสริ ม
ให้การดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์ขององค์การสถาบันมี ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น และสามารถเข้าถึ ง
กลุ่ ม เป้ าหมายต่ า งๆ ได้อย่า งกว้า งขวางหรื อสามารถแพร่ ก ระจายข่ า วสารไปสู่ ม วลชนจานวน
มากมาย ทั้งในชุ มชนและท้องถิ่ นต่างๆหรื อทัว่ ประเทศ ทาให้องค์การสถาบันสามารถดาเนิ นงาน
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บรรลุวตั ถุประสงค์เป้ าหมายตามความต้องการได้สะดวก ประหยัด รวดเร็ วยิ่งขึ้น เครื่ องมือและสื่ อ
ที่ ใ ช้ใ นการด าเนิ น งานประชาสั ม พันธ์ น้ ันมี อยู่หลายประเภทด้ว ยกัน เช่ น สื่ อบุ ค คล (Personal
media) คาพูด (Spoken words) ส่ วนสื่ อมวลชน (Mass media) ก็คือ วิทยุกระจายเสี ยง หนังสื อพิมพ์
โทรทัศน์ ภาพยนตร์ นอกจากนี้ ยงั มีสื่ออื่นๆ อี ก อันได้แก่ สิ่งพิมพ์ และเอกสาร (Printed media)
วารสาร นิ ตยสาร ภาพนิ่ ง ฟิ ล์มสคริ ป จดหมายข่าวโปสเตอร์ และป้ ายประกาศ การโฆษณาสถาบัน
หรื อการโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ (Special Events) เป็ นต้น
กิจกรรมพิเศษ (Special event )ถือเป็ นกิจกรรมทางการประชาสัมพันธ์ซ่ ึ งใช้เป็ นสื่ อหรื อเครื่ องมือ
ในด้านการประชาสัมพันธ์ (the tool of PR) อีกประเภทหนึ่งนอกเหนือจากเครื่ องมือสื่ อสารอื่นๆ ที่
เรานามาใช้ในการประชาสัมพันธ์ ซ่ ึ งเป็ นเครื่ องมื อสื่ อสารทางด้านอิ เลคทรอนิ กส์ อาทิเช่ น วิทยุ
โทรทัศน์ เป็ นต้น หรื อสิ่ งที่เป็ นสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ Printed media เช่ น จุลสาร จดหมายข่าว แผ่นพับ
และแผ่นปลิว เป็ นต้น
กิจกรรมพิเศษ/กิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ หมายถึง กิจกรรม ทางการประชาสัมพันธ์ซ่ ึ งใช้เป็ น
สื่ อหรื อเครื่ องมือในด้านการประชาสัมพันธ์อีก ประเภทหนึ่ ง นอกเหนือจากเครื่ องมือสื่ อสารอื่น ๆ
(วิรัช ลภิรัตนกุล,2546,หน้า 315)
วาสนา จันทร์ สว่าง (2534:77) ได้ให้ความหมายของกิ จกรรมพิเศษไว้ว่า คือ การจัดงานต่าง ๆ ใน
โอกาสพิ เ ศษหรื อวัน พิ เศษ เพื่ อ ประกาศเผยแพร่ นโยบาย กิ จ การ และผลการด าเนิ น งานของ
หน่ วยงานให้ประชาชนทราบเพื่อทาให้ประชาชนพอใจ ประทับใจ และเกิ ดความนิ ยมศรั ทธาต่อ
หน่วยงาน
การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ (Special Events) เป็ นเครื่ องมือประชาสัมพันธ์ที่ไม่
เพียงสร้างการรับรู้ (perception) เท่านั้น แต่เป็ นการเปิ ดโอกาสให้กลุ่มประชาชนเป้ าหมายได้เข้ามามี
ส่ วนร่ วม (participation) ด้วย (เสรี วงษ์มณฑา,2542,หน้า 223) นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมหรื อการมี
ส่ วนร่ วมกับ องค์ก ารอื่ น ๆ ในการจัดกิ จ กรรมที่ เป็ นประโยชน์ ต่อสั ง คม ยัง เป็ นการเสริ ม สร้ า ง
ภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์การของเราอีกด้วย
ประเภทของกิจกรรม
1. การจัดวันและสัปดาห์พิเศษ (Special Day and Weeks ) คือ การที่หน่วยงานหรื อองค์การสถาบัน
จัดงานเหตุการณ์พิเศษขึ้นโดยเลื อกกาหนดวันสาคัญหรื อสัปดาห์สาคัญโดเฉพาะเจาะจงขึ้นมาเอง
แล้วถือเอาวันหรื อสัปดาห์ช่วงนั้นเป็ นระยะเวลาจัดกิจกรรมพิเศษของตน
2. การจัดแสดงและนิ ทรรศการ (Display and Exhibits) เป็ นการจัดงานองค์การสถาบันเพื่อผล
ทางด้านการประชาสัมพันธ์โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะแสดงให้เห็นถึงกิจการความก้าวหน้า ตลอดจน
ผลงานที่ ผ่า นมาของหน่ ว ยงานหรื อองค์ก ารสถาบันให้ ป ระชาชนได้ช มการจัด การแสดงและ
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นิ ทรรศการนี้ ทาได้หลายวิธีอาจเป็ นกิ จกรรมการแสดงหรื อนิ ทรรศการก็ได้ เช่ นงานแสดงสิ นค้า
(TRADE FAIRS) การจัด การแสดงและนิ ท รรศการนี้ เป็ นกิ จ กรรมที่ ไ ด้ผ ลทางด้า นการ
ประชาสัมพันธ์มากพอสมควรเพราะประชาชนได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสด้วยตนเอง และมีส่วนร่ วม
อย่ า งแท้ จ ริ ง ประชาชนผู ้เ ข้ า มาชมงานย่ อ มได้ พ บได้ เ ป็ นได้ ยิ น ได้ ฟั ง และได้ ร่ วมอยู่ ใ น
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศนั้นๆ ด้วยตนเอง ตลอดจนได้รับความรู ้และความบันเทิง เพลิดเพลิน
ไปพร้ อมกันในตัวด้วย จึงนับได้ว่ามีผลทางจิตวิทยาการประชาสัมพันธ์ค่อนข้างสู ง อย่างไรก็ตาม
การจัดการแสดงและนิ ท รรศการเป็ นการจัดงานที่ มีค วามยุ่ง ยากสลับซับ ซ้อนพอสมควรและมี
งบประมาณค่าใช้จ่ายค่อนข้างสู งทั้งทางด้านเครื่ องมืออุปกรณ์ ต่างๆ ตลอดจนการเผยแพร่ ประกาศ
ให้คนทราบ เพราะฉะนั้นนักประชาสัมพันธ์หรื อผูท้ ี่จดั นิ ทรรศการและการแสดงดังกล่ าวจะต้อง
มัน่ ใจว่า การจัดงานนี้สามารถล่อใจหรื อดึงดูดใจให้ประชาชนมาชมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. การพบปะและการประชุ ม (Meeting and Conferences) คือ การจัดให้มีการพบปะหรื อ การ
ประชุมเพื่อเปิ ดโอกาสให้บุคคลหลายฝ่ ายได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนะความคิดเห็นของซึ่ ง
กันและกัน ซึ่ งถือเป็ นเหตุการณ์พิเศษเช่นกัน เช่น การประชุ มทางวิชาการ การสัมมนานักบริ หาร ก็
นับว่าเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ฝ่ายจัดการหรื อฝ่ ายบริ หารได้มีโอกาสพบปะกับบุคคลสาคัญภายนอก
ต่างๆ (keyexternal publics) ที่ได้รับเชิ ญมาร่ วมด้วย เช่ น ผูน้ าความคิดเห็ นในสังคมหรื อผูน้ าใน
ท้องถิ่นและชุมชนต่างๆทั้งนี้ก็เพื่อให้ฝ่ายจัดการได้มีโอกาสฟั งความคิดเห็น และ ข้อเสนอแนะของ
บุคคลเหล่านี้ รวมทั้งการปรึ กษาหารื อกันถึงนโยบายและแผนการดาเนิ นงานขององค์การด้วย
4. การจัดงานวันครบรอบปี (Anniversaries) การจัดงานวันครบรอบปี เป็ นการจัดงานในวันเวียนมา
ครบรอบของการก่อตั้ง หรื อสถาปนาหน่วยงานหรื อองค์การการจัดงานวันครบรอบปี นี้ นิยมจัดกัน
ทั้งหน่วยงาน หรื อ องค์การสถาบันรัฐบาล หน่วยงานธุ รกิ จเอกชนและองค์การสาธารณกุศลต่างๆ
เพราะการจัดงานดังกล่าวเป็ นการสร้างโอกาสในการติดต่อสื่ อสารประชาสัมพันธ์กบั ประชาชนและ
ชุ มชน เป็ นโอกาสอันดี ที่องค์การสถาบันจะได้แสดงถึ งความก้าวหน้าความสาเร็ จและการมีส่วน
ช่วยเหลื อสร้างสรรค์สังคมส่ วนรวมให้ประจักษ์แก่สายตาประชาชน รวมทั้งเป็ นการสร้างความไว้
เนื้ อเชื่ อใจ และชื่ อเสี ยงเกี ยรติคุณตลอดจนความเลื่ อมใสศรั ทธาในหน่ วยงานให้เกิ ดขึ้ นในจิ ตใจ
ประชาชนงานฉลองครบรอบปี มักจัดเป็ นช่วงระยะๆ
5. การให้รางวัลพิเศษ(Special Awards) คือการที่หน่วยงานสถาบันจัดมอบรางวัลพิเศษให้แก่บุคคล
ที่สร้างสรรค์หรื อบาเพ็ญประโยชน์ในสิ่ งที่ดีงามแก่สังคมส่ วนรวม หรื อเป็ นบุคคลดีเด่นหรื อบุคคล
ตัวอย่างเป็ นต้น การมอบรางวัลพิเศษนี้ อาจมอบให้แก่บุคคลภายในสถาบันและภายนอกสถาบันก็
ได้ ถ้าเป็ นบุคคลภายในองค์การสถาบันก็ได้แก่การมอบรางวัลพิเศษให้แก่บุคลากรที่มีผลงาน หรื อ
ทางานดีเด่นให้แก่บริ ษทั หรื อสถาบันเมื่อให้รางวัลแก่บุคคลเหล่านี้ แล้ว บริ ษทั ก็จะเผยแพร่ กระจาย
ข่าวตามสื่ อมวลชนต่างๆรวมทั้งจุลสารหรื อวารสารภายในบริ ษทั ด้วยสาหรับการมอบรางวัลพิเศษ
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แก่บุคคลภายนอกนั้น ทางบริ ษทั ก็อาจจะมอบให้แก่ประชาชนผูท้ าประโยชน์ต่อสังคมส่ วนรวมหรื อ
พลเมืองดี
6. การเปิ ดให้เยี่ยมชมหน่วยงานสถาบัน (Open House) การเปิ ดให้เยี่ยมชมสถาบันหมายถึง การที่
องค์ก ารสถาบันเปิ ดหน่ วยงานให้บุคคลภายนอกเข้า เยี่ย มชมกิ จการซึ่ ง นับว่าเป็ นกิ จกรรมพิเศษ
ประเภทหนึ่ งที่ สร้ างความสัมพันธ์ อนั ดี ระหว่างบริ ษทั กับประชาชนการเปิ ดให้เยี่ยมชมสถาบันนี้
จะต้องเปิ ดโอกาสให้บุคคลทัว่ ไป ทุกกลุ่ม ทุกอาชี พ เข้าเยี่ยมชม มิใช่เปิ ดให้ชมแต่เฉพาะประชาชน
บางกลุ่ม ก็ยอ่ มก่อให้เกิดความรู ้สึกว่า ลาเอียงหรื อเลือกที่รักมักที่ชงั อันอาจสร้างทัศนคติที่ไม่ดีแก่
ประชาชนได้องค์การสถาบันธุ รกิ จที่มีกิจการขนาดใหญ่หรื อมี ผลงานที่ น่าสนใจ มักมี ประชาชน
กลุ่มต่างๆ เข้าเยี่ยมชมเสมอ เช่ น กลุ่ มนักเรี ยน นิ สิตนักศึ กษา กลุ่มเกษตรกร กลุ่ มนักธุ รกิ จ กลุ่ ม
สื่ อมวลชน เป็ นต้น ซึ่ งบริ ษทั ก็จะนาชมกิจการต่างๆเช่นนาชมหน่วยงานแผนกต่าง ๆ นาชมโรงงาน
การแสดงสาธิ ตต่างๆ ระบบการทางานรวมทั้งการบรรยายสรุ ปในห้องประชุมหรื อฉายภาพยนตร์
ให้ดูประกอบด้วย ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ จะช่วยให้กลุ่มบุคคลเข้าชมเกิดความรู ้ความเข้าใจในการดาเนิ นงาน
ขององค์การสถาบัน เป็ นการสร้ างความเข้าใจและความสัมพันธ์ ที่ดีแก่ ประชาชนเป้ าหมายและ
ประชาชนทัว่ ไป
7. การจัดงานประกวด (Contest) การจัดงานประกวดนี้ อาจเป็ นการจัดประกวดเฉพาะกลุ่มบุคคล
ภายในสถาบัน หรื อ อาจมีการจัดประกวดหรับบุคคลภายนอกด้วยสาหรับบุคคลภายในสถาบันอาจ
เป็ นการจัดประกวดข้อเสนอแนะของผูถ้ ื อหุ ้น เกี่ ยวกับด้านนโยบายและการปรับปรุ งบริ ษทั หาก
ข้อเขียน ของผูถ้ ือหุ น้ คนใดชนะการประกวดก็จะได้รับรางวัลจากบริ ษทั
8. การจัดขบวนแห่ (Parades and Pageants) การจัดขบวนแห่ น้ ี นบั ว่าเป็ นกิจกรรมพิเศษที่มีบทบาท
สาคัญสาหรับงานด้านชุ มชนสัมพันธ์ของบริ ษทั ส่ วนมากมักจะเป็ นขบวนแห่ เนื่ องในวันสาคัญ
หรื อโอกาสสาคัญต่างๆ ซึ่ งองค์การสถาบันเป็ นผูร้ ่ วมให้ความสนับสนุน
9. การอุปถัมภ์งานของชุมชน ( Sponsored Community Events) การอุปถัมภ์งานของชุมชนหมายถึง
การที่องค์การสถาบันให้ความอุปถัมภ์หรื อสนับสนุนงานของชุมชนซึ่ งมีวตั ถุประสงค์ที่จะปรับปรุ ง
สภาพแวดล้อมความเป็ นอยู่ของชุ มชน หรื อท้องถิ่ นอันได้แก่ส่งเสริ มปรับปรุ งทางด้านการศึกษา
ของชุ มชนในท้องถิ่ นด้านสุ ขภาพอนามัยของชุ มชนวัฒนธรรมและด้านนันทนาการต่างๆ เช่ นให้
ความอุปถัมภ์แก่โครงการอนามัยเพื่อชุมชนในท้องถิ่นนั้น เป็ นต้น
10. การให้ความสนับสนุ นแก่องค์การต่างๆ (Sponsored Organization) การให้ความสนับสนุ นแก่
องค์การต่าง ๆ หมายถึง การที่องค์การสถาบันให้ความสนับสนุนโดยเข้าไปจัดการหรื อดาเนิ นการ
สิ่ งใดสิ่ งหนึ่งให้แก่องค์การต่างๆ ในชุมชนเพื่อสร้างความนิ ยมศรัทธาให้แก่สถาบัน เช่นสถาบันเข้า
ไปเปิ ดการจัดฝึ กอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นหรื อช่วยให้การจัดฝึ กอบรมและพัฒนากลุ่ม
ยุวเกษตรกรในชุมชนท้องถิ่นนั้นเป็ นต้น
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11. สัญลักษณ์ทางด้านการประชาสัมพันธ์ (Public Relations Personalities) สัญลักษณ์ทางด้านการ
ประชาสัมพันธ์ หมายถึง การที่องค์การสถาบันเช่นบริ ษทั ธุ รกิจบางแห่งจะใช้วธิ ี คดั เลือกสาวงามที่มี
เสน่ ห์และฉลาดปราดเปรี ยว คล่องแคล่วไว้เป็ นสัญลักษณ์ หรื อผูแ้ ทนของบริ ษทั ทาหน้าที่เป็ นทูต
แห่ งความสัมพันธ์ของบริ ษทั เพื่อสร้ างภาพลักษณ์ ที่ดีและความประทับใจให้แก่ประชาชนรวมถึ ง
Mascott รู ปตัวการ์ ตูน เพื่อสร้างการจดจาให้กบั ตัวโครงการประชาสัมพันธ์
12. การจัดงานฉลอง (Dedications) การจัดงานฉลอง เป็ นกิจกรรมพิเศษเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
ถึงบริ การใหม่ๆ หรื อสิ่ งอานวยความสะดวกใหม่ขององค์การสถาบัน เช่ นการให้บริ การในระบบ
ใหม่ การจัดงานฉลองนี้ นบั ว่าเป็ นโอกาสแห่ งการประชาสัมพันธ์ ( PR opportunities ) ที่สาคัญซึ่ ง
ทาให้ส ถาบันสามารถชี้ แจงท าความเข้าใจในสิ่ งใหม่หรื อระบบใหม่ให้ป ระชาชนได้ทราบและ
เข้าใจ การจัดงานนี้ จะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าโดยฝ่ ายประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั เพื่อจัดเตรี ยม
งาน มี การเลื อกกาหนดวันกาหนดรายชื่ อแขกที่เชิ ญมาเตรี ยมรถรับส่ งแขกและผูร้ ่ วมงาน รวมทั้ง
เตรี ยมการต้อนรับต่างๆ ตลอดจนเตรี ยมการเผยแพร่ สู่ประชาชนการจัดงานฉลองนี้ อาจมีการสาธิ ต
ให้ชมถึ งระบบใหม่ที่ประชาสัมพันธ์ด้วยเพื่อความรู ้ ความเข้าใจของประชาชนเช่ นบริ ษทั จัดงาน
ฉลองแนะนาการให้บริ การแก๊สระบบใหม่ ซึ่ งในงานนั้นจะมีการแสดงสาธิ ตให้ผู ้ เข้าร่ วมงานใน
งานชมด้วยเป็ นต้น
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เมื่อเริ่ มงาน
1. การออกวารสาร ข่าวสาร หนังสื อรายปั ก ษ์ รายสัปดาห์ หรื อ 2 สั ปดาห์ เพื่ อเสนอข่ าวสารที่
น่าสนใจความเคลื่อนไหวของหน่วยงานอาจเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับนโยบายคาแนะนา การชี้ แนะ แจกจ่าย
ให้กบั ผูท้ างานและหนังสื อพิมพ์ทุกฉบับ
2. การถ่ ายภาพและทาข่าวสาหรั บส่ งไปยังสื่ อมวลชนควรเป็ นข่าวที่ น่าสนใจและทรงคุ ณค่าจัด
บันทึกภาพติดตูป้ ระกาศเผยแพร่
3. การจัดทารายการส่ งเสี ยงตามสายภายในหน่วยงานเพื่อเสนอข่าวสารเพลงรายการประชุ มสัมมนา
วิชาความรู ้ สารคดี ให้คนในหน่วยงานฟัง
4. การจัดทารายการทางวิทยุโทรทัศน์รายการสารคดี ความรู ้ ข่าว เพื่อประชาชนทัว่ ไป
5. การจัดทาป้ ายประกาศใหญ่เพื่อให้คนในหน่ วยงานทราบว่าวันนี้ หรื อสัปดาห์ น้ ี จะมีอะไรบ้าง
เกิดขึ้นในหน่วยงานเช่น การประชุม สัมมนา บรรยายวิชาการ ปาฐกถา ฯลฯ
6. การจัดทารายการกิจกรรม เช่นปาฐกถาการสัมมนา การบรรยายการแข่งขันกีฬากิจกรรม ร่ วมกัน
ทางสังคม ศาสนา วัฒนธรรม ฯลฯ เสาะแสวงหาสิ่ งที่จะเผยแพร่ เช่น ข่าวและเรื่ องราวที่น่าสนใจ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
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2.4 แนวคิดการวางแผนประชาสั มพันธ์ (Public Relation Planning)
George Downingกล่ าวว่า การวางแผนประชาสัมพันธ์ คื อ การวางแผนทางสัง คมของ
องค์ก ารใดองค์ก ารหนึ่ ง และเป้ าหมายคื อ การสร้ างและเปลี่ ย นแปลงพฤติก รรมทางสังคม ให้
สอดคล้องรองรับ และสนับสนุนเป้ าหมายใหญ่ขององค์กรนั้น
จิตรภรณ์ สุ ทธิ วรเศษฐ์ ได้ให้คานิยาม การวางแผนประชาสัมพันธ์วา่ หมายถึงการตัดสิ นใจ
กาหนดการดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์ในอนาคตอย่างมีระบบว่าจะทาอะไร กับใคร มีวตั ถุประสงค์
อย่า งไร และจะท าอย่า งไรเพื่ อ ให้ บ รรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์น้ ัน โดยการเน้น การเลื อ กใช้สื่ อ ในการ
ติดต่อสื่ อสารให้เข้าถึ งกลุ่ มเป้ าหมายอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ เพื่อสร้ างชื่ อเสี ยงและภาพลักษณ์ ของ
สถาบัน รวมทั้งการได้รับความร่ วมมือสนับสนุน ตลอดจนการยอมรับจากประชาชนกลุ่มนั้น
พรทิพย์ พิมลสิ นธุ์ ได้ให้ความหมายของการวางแผนประชาสัมพันธ์ ว่า เป็ นการกาหนด
วิธีการปฏิบตั ิเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์ และเพื่อให้การดาเนิ นงานั้นๆ มี
ความสอดคล้องต่อเนื่ องเพื่อบรรลุ เป้ าหมายที่วางไว้ โดยแผนการประชาสัมพันธ์น้ ี อย่างน้อยต้อง
ระบุกิจกรรมต่างๆ พร้อมกาหนดเวลา และรายละเอียดอื่นที่เหมาะสม
กล่าวโดยสรุ ปคือ การวางแผนประชาสัมพันธ์ คือ การร่ วมมือระหว่างฝ่ ายบริ หารและฝ่ าย
ประชาสัมพันธ์ขององค์การใดองค์การหนึ่ ง ทาการระบบโครงสร้ างกระบวนการ และแนวทาง
ปฏิ บตั ิงานประชาสัมพันธ์ภายในช่ วงเวลาที่แน่นอน โดยอาศัยเครื่ องมือปั จจัย คือ นโยบาย ข้อมูล
ข่าวสาร ทรัพยากรและวิชาการที่ประสมประสานเข้ามาด้วยกันอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ มีเป้ าหมายที่จะ
สร้างสรรค์ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคมให้ส่งผลดีต่อองค์กรนั้นๆ จนประสบความสาเร็ จทาง
สังคมที่มีความสมดุลกันกับความสาเร็ จทางเทคนิค ทางเศรษฐกิจ หรื อทางรัฐกิจ
ทั้ง นี้ การวางแผนงานประชาสัม พันธ์ มี ค วามส าคัญอย่า งยิ่ง ต่ องานประชาสั ม พันธ์ โดย
เป็ นไปเพื่อความสาเร็ จ และบรรลุเป้ าหมายสู งสุ ดขององค์การและสถาบันต่างๆ
2.4.1 สาคัญของการวางแผนงานประชาสัมพันธ์สามารถจาแนกออกมาดังนี้
(1) การประชาสั มพันธ์ คื อ การวางแผนทางสั งคมและดาเนิ นการสร้ า งสรรค์
เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมทางสั ง คมให้ บ ัง เกิ ด ผลดี ต่ อ องค์ ก ร ถ้ า ปราศจากการวางแผน การ
ประชาสัมพันธ์จะขาดบูรณภาพไม่สมบูรณ์ และไม่สัมฤทธิ ผลเท่าที่ควร ทาให้เสี่ ยงต่อการล้มเหลว
แม้ว่าจะลงทุนด้านบุ คลากร บงประมาณ และอุปกรณ์ อย่างทุ่มเทก็ตาม หรื อก็คือ การวางแผนมี
ความสาคัญต่อบูรณภาพของประชาสัมพันธ์ และเป็ นปั จจัยที่สาคัญของความสาเร็ จ
(2) การวางแผนช่วยเสริ มสร้างสมรรถภาพขององค์การในการแปลงนโยบาย หรื อ
จินตนาการการให้กลายเป็ นความจริ งด้วยหลักการและวิธีการที่เป็ นวิทยาศาสตร์
(3) การวางแผนทาให้งานประชาสัมพันธ์ประสานสอดคล้องสมดุ ลกับนโยบาย
และแผนพัฒนาความคิด แผนพัฒนาเศรษฐกิจ หรื อรัฐกิจ ผลักดันให้ไปสู ้ความสาเร็ จที่น่าพึงพอใจ
ในทุกๆด้าน
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(4) การวางแผนทาให้รู้เรื่ องหน้าถึง แนวนโยบาย แนวทางปฏิบตั ิ และเป้ าหมาย
ปลายทางของงานประชาสัมพันธ์ ทาให้ผบู ้ ริ หารองค์การเห็นคุณค่าและให้ความสนับสนุ น ทาให้ผู้
ปฏิบตั ิเข้าใจ และมัน่ ใจในวิธีการทางาน และในอนาคตขององค์การ รวมทั้งอนาคตของตนเอง
(5) การวางแผนเป็ นการเตรี ยมที่รอบครอบ โดยเริ่ มต้นจากการศึกษาปั จจัยป้ อนเข้า
อาทิ ข้อมูลข่าวสาร ทรัพยากร บุคลากร งบประมาณ เครื่ องมืออุปกรณ์วชิ าการ กลยุทธ์ และจิตวิทยา
รวมทั้งเวลา สามารถที่จะรอบรู ้ ถึงสมรรถนะ และศักยภาพของปั จจัยดังกล่าว สามารถที่จะบริ หาร
จัดการผสมผสานและกระจายปั จจัยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ประหยัดและคล่องตัว นาไปสู่ การใช้
ประโยชน์ที่มีประสิ ทธิภาพสู ง
(6) การวางแผนงานประชาสัมพันธ์เปิ ดโอการให้มีการวางแผนย่อยในระดับล่าง
และช่วยให้แผนย่อยเหล่านั้นดาเนิ นไปได้อย่างสอดคล้องรองรับกัน แผนย่อยเหล่านั้นอาจหมายถึง
แผนรณรงค์ทางจิตวิทยา แผนสื่ อมวลชนสัมพันธ์ แผนกิจกรรมสังคม แผนชุ มชนสัมพันธ์ หรื อแผน
อื่นๆ ที่จะต้องอาศัยแนวทางและขอบเขตของแผนหลัก ซึ่ งเป็ นตัวชี้นาทิศทาง
(7) การวางแผนงานประชาสัมพันธ์ที่กาหนดไว้แน่นอนและเผยแพร่ ให้บุคลากร
ฝ่ ายต่างๆภายในองค์กรได้ทราบ ย่อมจะนาไปสู่ การเห็นความสาคัญของการวางแผนทางสังคม เกิด
การยอมรับและให้ความร่ วมมือในที่สุด (สุ โขทัยธรรมาธิ ราช. การวางแผนงานประชาสัมพันธ์ . 1516)
2.4.2 การวางแผนประชาสั มพันธ์ ส ามารถแบ่ ง ประเภทของแผนการประชาสั ม พันธ์
ออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
(1) แผนแม่บท หรื อแผนรวม (General Plan) องค์การควรมีแผนประชาสัมพันธ์
แม่ บ ทหรื อแผนรวมซึ่ ง จะครอบคลุ ม งานประชาสั ม พันธ์ ท้ งั หมดขององค์การให้ส อดคล้องกับ
นโยบาย และแผนงานด้านต่างๆ เช่ น แผนการตลาด แผนการบริ หาร แผนงานบุคลากร เป็ นต้น
แผนรวมหรื อ แผนแม่ บ ทนี้ มัก จะอยู่คู่ ก ับ องค์ก ารเป็ นระยะเวลานาน ดัง นั้น แผนรวมของการ
ประชาสัมพันธ์จึงมีลกั ษณะเป็ นแผนโดยทัว่ ไปกว้างๆ ไม่เฉพาะเจาะจง
(2) แผนย่อย หรื อแผนเฉเพาะเจาะจง (Special Plan) จากแผนรวมซึ่ งเป็ นแผนที่
กาหนดแนวทางกว้างๆในการดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์ เพื่อที่จะง่ ายต่อการดาเนิ นงาน ซึ่ งก็จะ
สามารถจาแนกเป็ นแผนย่อยที่ มีความสัมพันธ์ กับวัตถุ ประสงค์ในแต่ละแผน ซึ่ งแผนย่อยนี้ จะมี
ความเฉเพาะเจาะจงมากกว่า แผนรวมที่ มีเป้ าหมายกว้า ง ซึ่ ง แผนย่อยสามารถแบ่ งประเภทตาม
ลักษณะ ดังต่อไปนี้
ก.กลุ่มเป้ าหมาย (Target Audience) ซึ่ งอาจแบ่งแผนการประชาสัมพันธ์
เป็ นแผนประชาสัมพันธ์ภายในและแผนประชาสัมพันธ์ภายนอก
2.4.3 แผนประชาสัมพันธ์ภายใน (Internal Public Relation Plan) หมายถึ งแผน
ประชาสั มพันธ์ ที่มุ่ งไปยังกลุ่ ม เป้ าหมายภายในองค์ก ร ได้แก่ พนัก งาน ลู ก จ้า ง จึ ง เป็ นบุ คลากร
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ภายในองค์กร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแจ้งให้บุคลากรได้ทราบข่าวสารเกี่ยวกับองค์กรและนโยบาย
ของผูบ้ ริ หาร เพื่อเป็ นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในองค์กร
เพื่ อสร้ า งและขอความร่ วมมื อในการตอบสนองต่ อนโยบายขององค์ก ร นัก ประชาสั ม พันธ์ ใ น
องค์กรธุ รกิ จ มักนิ ยมเรี ยกแผนประชาสัมพันธ์ภายในว่า แผนพนักงานประชาสัมพันธ์ (Employee
Relation Plan) ซึ่ งแผนจะมุ่งเปิ ดโอกาสให้พนักงานหรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้มีโอกาสทราบทัศนะ
หรื อความคิดเห็น และนโยบายของฝ่ ายบริ หาร และในขณะเดียวกันก็เปิ ดโอกาสให้แก่พนักงานได้
แสดงความคิ ดเห็ น และแลกเปลี่ ยนทัศนะซึ่ งกันและกัน โดยในแผนจะพยายามกาหนดกิ จกรรม
และการเลือกสื่ อที่เหมาะสม เช่น การจัดอบรมสัมมนาให้พนักงาน กีฬาสัมพันธ์ เป็ นต้น
2.4.4 แผนประชาสัมพันธ์ภายนอก (ExternalPublic Relation Plan) หมายถึง การวางแผน
การสื่ อสารติ ดต่อกับกลุ่ มภายนอกองค์กร ซึ่ งได้แก่ ลู กค้า ผูม้ าติดต่อ ผูบ้ ริ โภค ผูซ้ ้ื อ สื่ อมวลชน
ประชาชนผูใ้ ช้บริ การ เป็ นต้น แผนการประชาสัมพันธ์ภายนอก เป็ นช่องทางในการที่องค์กรนั้น ได้
เตรี ยมการหาวิธีในการเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายโดยการเลือกใช้สื่อและเครื่ องมือในการประชาสัมพันธ์
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
นอกจากนี้ เท่ากับเป็ นการเตรี ยมการที่จะเปิ ดตัวเองออกไปสู่ สังคมภายนอกได้ ประชาชน
และสั ง คมได้รู้ จ ัก และเข้า ใจนโยบายการด าเนิ น ธุ ร กิ จ และความเคลื่ อ นไหวต่ า งๆขององค์ก ร
ตลอดจนยังเป็ นช่ องทางในการที่จะได้ทราบทัศนะคติของประชาชนที่มีต่อองค์กรว่า ประชาชนมี
ความรู ้ความเข้าใจ หรื อรู ้จกั องค์กรมากน้อยแค่ไหน แผนประชาสัมพันธ์ส่วนใหญ่มกั จะเป็ นในเรื่ อง
ของการสร้ า งชื่ อเสี ยงและภาพลัก ษณ์ ข ององค์การในสั ง คมนั้นๆ ตลอดจนเป็ นการแสดงความ
รับผิดชอบ และการเข้ามามีส่วนร่ วมต่อกิจกรรมทางสังคมภายนอกองค์กร
ในทางปฏิบตั ินกั ประชาสัมพันธ์ในยุคปั จจุบนั มักนิ ยมเรี ยก แผนการประชาสัมพันธ์ ที่มุ่ง
เข้าถึงลูกค้าว่า แผนลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relation Plan) แล้วเรี ยกแผนประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึง
กลุ่มเป้ าหมายแบบเฉเพาะเจาะจงแตกต่างกัน เช่ น แผนการประชาสัมพันธ์กบั สื่ อมวลชน เรี ยกว่า
แผนงานสื่ อมวลชนสัมพันธ์ (Mass Media Relation Plan) และแผนการประชาสัมพันธ์กบั ชุ มชน
เรี ยกว่า แผนงานชุ มชนสัมพันธ์ (Community Relation Plan) หรื อแผนประชาสัมพันธ์กบั ผูถ้ ือหุ ้น
เรี ย กว่า แผนงานผูถ้ ื อสั ม พันธ์ (Stockholder Relation Plan) ทั้ง นี้ แผนแต่ ล ะลัก ษณะจะมี
วัตถุ ป ระสงค์เฉเพาะ และจะมี ก ลยุท ธ์ ใ นการเข้า ถึ ง กลุ่ ม เป้ าหมาย ตลอดจนมรแนวทางในการ
ประชาสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน ตามลักษณะของกลุ่มเป้ าหมายที่กาหนดไว้
ข.วัตถุ ป ระสงค์ข องการประชาสัมพันธ์ (Objectives forPublic Relation ) แผนการ
ประชาสัมพันธ์สามารถจาแนกตามวัตถุประสงค์ของประชาสัมพันธ์ได้ดงั นี้

19

วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์
1. เพื่ อเผยแพร่ ใ ห้ป ระชาชนทราบเกี่ ย วกับ
นโยบายหรื อข้อมูลต่างๆขององค์กร
2. เพื่อป้ องกันและแก้ไขความเข้าใจผิดในเรื่ อง
ต่างๆ

ตัวอย่างแผนประชาสัมพันธ์
- แผนการประชาสั ม พัน ธ์ เ พื่ อ เผยแพร่ ใ ห้
ประชาชนทราบถึงความก้าวหน้าขององค์กร
- แผนการประชาสั ม พัน ธ์ เ พื่ อ ป้ องกัน และ
ควบคุ มโรคเอดส์ ของการควบคุ มโรคติดต่อการ
ทรวงสาธารณสุ ข
- แผนการประชาสั ม พัน ธ์ เ พื่ อ ป้ องกัน และ
ปราบปรามยาเสพติดของสานักคณะกรรมการ
ป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด
- แผนการประชาสั มพันธ์ เพื่ อแก้ไขในภาวะ
วิกฤตในกรณี ต่างๆ
3. เพือ่ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในด้านใด - แผนการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์
ด้านหนึ่ง
ในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ ปตท.
- แผนการประชาสัมพันธ์โครงการ “หนังสื อมือ
สอง” ของบริ ษทั โตโยต้า (ประเทศไทย) จากัด
4. เพื่อรณรงค์เปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน - แผนการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชน
รั ก ษ า ค ว า ม ส ะ อ า ด บ น ท้ อ ง ถ น น ข อ ง
กรุ งเทพมหานคร
- แผนการประชาสัมพันธ์โครงการ “โลหิ ตทุก
หยด ช่วยชีวติ เพื่อนมนุษย์” ของสภากาชาดไทย
- แผนการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชน
ประหยัดพลัง งานของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่ ง
ประเทศไทย

ตารางที่ 2.1 วัตถุประสงค์การประชาสัมพันธ์
ที่มา: ประทุม ฤกษ์กลาง. พัชราภรณ์ เอี่ยมสุ ทธา. เอกสารประกอบการเรี ยนวิชาการวางแผนการ
ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1. คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ, 2540 น. 5
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ค.ระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์ (Timing for Relation Plan) ในการแยกประเภท
ของการวางแผนประชาสัมพันธ์ ยังมีเรื่ องเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงมีการเรี ยกประเภทของแผน
โดนคานึงถึงระยะเวลาของแผนประชาสัมพันธ์ได้ ดังนี้
แผนระยะสั้น (Short-Range Plan) คือ แผนงานในกิจกรรมเฉเพาะอย่างที่มุ่งหวังว่า
จะเกิดในอนาคตอันใกล้ และมีความสอดคล้องกับแผนระยะยาว เป็ นแผนที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็ น
แนวทางในการปฏิ บตั ิในระยะเวลาที่ จากัด กระบวนการไม่ยุ่งยาก อาจเป็ นสัปดาห์หรื อเป็ น
เดื อน โดยทัว่ ไปแล้วแผนประเภทนี้ มี กาหนดระหว่าง 1-2 ปี เป็ นกางมองไปล่ วงหน้า ถึ ง
กิ จกรรมเฉเพาะอย่า ง เช่ น แผนงบประมาณประจาปี แผนอบรมเจ้าพนัก งาน และเมื่ อการ
ดาเนินงานบรรลุถึงเป้ าหมายแล้ว ก็จะเลิกล้มแผนนั้นไป
แผนระยะปานกลาง (Intermediate-Range Plan) เป็ นแผนที่สร้างขึ้นเพื่อ
ใช้เป็ นแนวทางในการดาเนินงานและมีเวลาเพียงพอที่จะประเมินได้ โดยปกติแผนประเภทนี้ จะ
ใช้เวลา 2-3 ปี และมักกาหนดเวลากากับไว้ดว้ ยเสมอ เช่น แผนการแสวงหาลูกค้ามาใช้บริ การ
ของธนาคาร เป็ นต้น
แผนระยะยาว (Long-Rang Plan) คือแผนงานที่ใช้ในกิจกรรมขนาดใหญ่
สร้ างขึ้นเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปฏิ บตั ิงานในระยะเวลาที่ไม่เกิน 5 ปี มีความเกี่ ยวข้องกับ
แผนระยะสั้นอื่นๆ กิจกรรมสาขาอื่นๆ หรื อหน่วยงานอื่นๆหลายหน่วย โดยต้องใช้กระบวนการ
ในการวางแผนอันสลับซับซ้อน รวมทั้งความชานาญพิเศษโดยเฉเพาะ
ทั้ ง นี้ กระบวนการวางแผนประชาสั ม พั น ธ์ ในการวางแผนงาน
ประชาสั ม พัน ธ์ ไ ม่ ว่า จะเป็ นภาครั ฐ หรื อ ภาคเอกชนก็ ตาม ต่ า งมี ก ระบวนการวางแผนงาน
ประชาสัมพันธ์ไม่แตกต่างกันมาก กล่าวคือ ประกอบไปด้วยกิ จกรรม 6 ประการ โดยแต่ละ
กิจกรรมต้องกระทาอย่างต่อเนื่องเป็ นขั้นตอน ดังนี้
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การวิเคราะห์และประเมิน
สถานการณ์ขององค์กร
การกาหนดวัตถุประสงค์
ของแผนงาน

การประเมิน

การกาหนด
กลุ่มเป้ าหมาย

การกาหนด
งบประมาณ

การกาหนดกิจกรรมและสื่ อ
ที่จะใช้

รู ปที่ 2.4 แผนภูมิแสดงความพันธ์กิจกรรมต่างๆ ในกระบวนวางแผนการประชาสัมพันธ์
ที่มา: Jefkins, Frank Essentials of Public Relations. Heinemann Asia, 1993
อ้างถึงใน ประทุม ฤกษ์กลาง, พัชราภรณ์ เอี่ยมสุ ทธา, พีรยา หาญพงศ์. เอกสาร
ประกอบการสอนวิชาการวางแผนประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1. คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ , 2540, น. 14
(1) การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ขององค์กรและสภาพการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กิ จกรรมในขั้นนี้ สืบเนื่ องมาจากขั้นตอนการแสวงหาข้อมูลในกระบวนการประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้
เพราะข้อมูลที่หามาได้ ไม่ว่า จะเป็ นข้อเท็จจริ งเกี่ ย วกับปั ญหาการดาเนิ นงานขององค์ก ร สภาพ
ปั ญหาที่องค์กรเผชิ ญอยู่ ข้อคิดเห็นของกลุ่มประชาชนภายในองค์กร หรื อกลุ่มประชาชนภายนอก
องค์กรที่ได้รับผลกระทบจากการดาเนินงานขององค์กรแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต สภาพ
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ทางการเมือง เศรษฐกิ จ และสังคมที่อาจส่ งผลกระทบที่ เกี่ ยวข้องกับการดาเนิ นงานขององค์กร ผู้
วางแผนงานประชาสั ม พัน ธ์ จ ะต้อ งน าข้อ มู ล ดัง กล่ า วมาวิ เ คราะห์ ป ระเมิ น สภาพปั ญ หา และ
สถานการณ์ขององค์การณ์เพื่อประโยชน์ในการกาหนดวัตถุ ประสงค์ของแผนงานประชาสัมพันธ์
หาแนวทางเลื อ กในการแก้ไ ขปั ญหาโดยค านึ ง ถึ ง อุ ป สรรค ผลได้ผลเสี ย และผลตามมาในการ
ดาเนินงานประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ขององค์กร จึงเป็ นขั้นตอน
เตรี ยมการก่อนการลงมือวางแผนที่จาเป็ นยิง่
(2) การก าหนดวัตถุ ป ระสงค์ข องแผนงานประชาสั ม พันธ์ เป็ นการตั้ง ความ
คาดหมายในสิ่ งที่ คาดหวังจะให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงในอนาคต การกาหนดวัตถุ ประสงค์จึงเป็ น
กิจกรรมที่ตอ้ งใช้การคาดการณ์ลวงหน้า และการตัดสิ นใจเพื่อเล็งผลในอนาคตที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้น
กิจกรรมการกาหนดวัตถุประสงค์จึงเป็ นกิ จกรรมที่มีความสาคัญ เปรี ยบเสมือนการกาหนดเข็มทิศ
นาทางให้ผปู้ ฏิบตั ิงานเดินทางไปถูกต้องตามเป้ าหมายที่องค์กรต้องการโดยทัว่ ไป วัตถุประสงค์ของ
แผนงานประชาสัมพันธ์มกั เกี่ ยวข้องกับกิจกรรมเพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ่ งต่อไปนี้ เพื่อดึงดูดความสนใจ
ของกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือขององค์กรหรื อเพื่อสร้างสรรค์ความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับ
องค์ก ร กิ จกรรมที่ ก าหนดขึ้ นเพื่ อสร้ างความเข้า ใจ สร้ า งความน่ าเชื่ อถื อและให้ค วามเข้า ใจแก่
ประชาชนนั้น ย่อมนามาซึ่ งความศรัทธาเชื่ อถือและโน้มน้าวใจให้ประชาชนทัว่ ไปเห็นด้วยกับการ
ดาเนินงานของสถาบัน อันเป็ นเป้ าหมายหรื อนโยบายหลักในการดาเนินงานประชาสัมพันธ์
(3) การก าหนดกลุ่ ม เป้ าหมายของแผนงานประชาสั ม พัน ธ์ ผูว้ างแผนงาน
ประชาสัมพันธ์ตอ้ งพยายามรวบรวมข้อมูลจัดแบ่งกลุ่มสังคมที่มีอยู่ในสังคมที่มีความสัมพันธ์กงั
องค์ ก รออกเป็ นกลุ่ ม ๆ เพื่ อ ก าหนดเป็ นเป้ าหมายในการประชาสั ม พัน ธ์ ต ลอดจนพิ จ ารณา
ความสาคัญของกลุ่มเป้ าหมายว่า กลุ่มใดเป็ นกลุ่มเป้ าหมายหลัก กลุ่มใดเป็ นกลุ่มเป้ าหมายรอง การ
ก าหนดกลุ่ ม เป้ าหมายก็ เพื่ อ ให้ผูว้ างแผนประชาสั ม พัน ธ์ ไ ด้มี โอกาสศึ ก ษาลัก ษณะต่ า งๆ ของ
กลุ่มเป้ าหมาย ทั้งคุณลักษณะทางทะเบียนภูมิหลัง และคุณลักษณะทางจิตวิทยา เพื่อให้ประโยชน์ใน
การวางแผนประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้ าหมายที่กาหนดไว้ในแผนงานประชาสัมพันธ์
(4) การกาหนดกิจกรรมและสื่ อที่จะใช้ โดยพิจารณากาหนดประเภทและชนิ ดของ
กิจกรรมของกิ จกรรมและสื่ อที่จะใช้ โดยพิจารณากาหนดกิจกรรมและสื่ อที่จะใช้ จะต้องพิจารณา
ปั จจัยต่างๆ ประกอบการตัดสิ นใจเป็ นต้นว่า สารที่จะส่ งนั้นมีลกั ษณะเฉพาะสาหรับกลุ่มใด หรื อ
เป็ นสารที่ ส่ ง ไปถึ ง กลุ่ ม ประชาชนทัว่ ๆไป หรื อมี จานวนผูป้ ฏิ บตั ิ ง านการผลิ ตสื่ อหรื อกิ จกรรม
ประเภทนั้นๆ มากน้อยเพียงใด เป็ นต้น
(5) การก าหนดงบประมาณการด าเนิ น การ เป็ นการจัด วางแผนซึ่ งแสดง
วัตถุ ประสงค์ เป้ าหมาย และโครงการต่า งๆ ขององค์กร ในลักษณะตัวเลขภายใน ขอบเขตของ
ระยะเวลาที่ ก าหนดในอนาคต กิ จ กรรมการก าหนดงบประมาณจะช่ ว ยท าให้ ผูว้ างแผนงาน
ประชาสัมพันธ์สามารถประมาณการได้วา่ การดาเนินการตามกิจกรรมซึ่ งกาหนดไว้ในแผนนั้น ต้อง
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ใช้งบประมาณการดาเนิ นการเท่าไร เพื่อให้สามารถควบคุมการดาเนิ นการกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ให้ดาเนินไปในกรอบของงบประมาณที่ต้ งั ไว้
(6) การประเมิ น แผนงานประชาสั ม พัน ธ์ เป็ นกิ จ กรรมที่ ช่ ว ยให้ ผูว้ างแผน
ประชาสั ม พัน ธ์ ไ ด้มี โ อกาสส ารวจแผนงานของตน เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ให้แ ผนงานสมบู ร ณ์ และมี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น การประเมิ น แผนงานประชาสั ม พัน ธ์ ป ระกอบไปด้ว ย การประเมิ น
สิ่ งแวดล้อมที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงานตามแผน ประเมินศักยภาพของหน่วยงานวางแผน
ประเมินความถูกต้องข้อมูลที่ใช้ประกอบการวางแผน ตลอดจนการประเมินกลยุทธ์ที่กาหนดไว้เพื่อ
ผลตามวัตถุประสงค์ของแผน
นอกจากนั้น ต้องประเมินกระบวนการทั้งกระบวนการของการวางแผนว่ามีความ
เป็ นไปได้มากน้อยเพียงไร มีความสอดคล้องสัมพันธ์กนั ดาเนินไปตามเป้ าหมายขององค์กรหรื อไม่
และที่สาคัญที่สุดต้องการการประเมินผลผลิ ต คือ ตัวแผนงานประชาสัมพันธ์ว่าได้มีการกาหนด
รายละเอียดต่างๆ ได้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้มากน้อยเพียงไร เพื่อปรับแผนงานก่อนนา
แผนงานไปสู่ การปฏิบตั ิต่อไป

