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บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
รายงานการจัดทาโครงงานสหกิจ ศึกษาในครั้งนี้ มุ่งศึกษากลยุทธ์การดาเนินงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบโครงการการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ โครงการ “สืบสาน
ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจาปี 2560” ของเทศบาลเมืองบางกรวย ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานจึงได้หา
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งมาท าการวิเคราะห์ เพื่ อ น าไปแก้ ไข และปรั บ ปรุ งเพิ่ ม
ศักยภาพ ให้กับองค์กรในด้านกิจกรรมพิเศษต่อไป แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทา
วิจัย แบ่งเป็น
2.1 แนวคิดและทฤษฎีการประชาสัมพันธ์
2.2 แนวคิดและทฤษฏีกระบวนการดาเนินงานประชาสัมพันธ์
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์
2.4 แนวคิดและทฤษฏีการสื่อสารมวลชน
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิด และทฤษฎีการประชาสัมพันธ์
ความหมายของการประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์ หมายถึง การสร้างความสั มพันธ์อันดี ระหว่างกลุ่ มบุคคล ทุกคน ทุก
องค์กร สามารถใช้การประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ภารกิจหลักเป็นไปอย่างราบรื่น ลดทอนปัญหาอุปสรรค
ลงให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ มีทฤษฎี หรือตาราเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์กล่าวไว้มากมายทั้งใน
และต่างประเทศ จึงขอสรุปเรีย บเรียงไว้ เพื่อสะดวกสาหรับการนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานจริง ๆ
ดังนี้
ประเภทของการประชาสัมพันธ์
โดยทั่วไปการประชาสัมพันธ์อาจแบ่งตามลักษณะงานกว้าง ๆ ได้ 2 ประเภท คือ
1. การประชาสัมพันธ์ภายใน (Internal Public Relations)
คือ การสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มบุคคลภายในสถาบันเอง อันได้แก่
กลุ่มเจ้าหน้าที่ เสมียน พนักงาน ลูกจ้าง รวมตลอดจนถึงนักการภารโรง คนขับรถภายในองค์การ

5

สถาบันให้เกิดมีความรักใคร่กลมเกลียว สามัคคีกันในหมู่เพื่อนร่วมงาน รวมทั้งด้านการเสริมสร้างขวัญ
และความรักใคร่ผูกพัน จงรักภักดี (Loyalty) ต่อหน่วยงาน
การประชาสัมพันธ์ภายใน จึงมีความสาคัญมาก การประชาสัมพันธ์ภายนอกองค์การ สถาบัน
จะดีไปไม่ได้เลย หากการประชาสัมพันธ์ภายในองค์การสถาบันยังไร้ประสิทธิภาพ เพราะความสัมพันธ์
อัน ดี ภ ายในหน่ ว ยงานจะมี ผ ลสะท้ อ นไปกั บ การสร้ างความสั ม พั น ธ์ภ ายนอกด้ ว ย และการสร้า ง
ความสัมพัน ธ์ อัน ดีภ ายในหน่ วยงาน ยังเอื้ออานวยให้การบริการ และการดาเนินงานขององค์การ
สถาบัน เป็นไปด้วยความราบรื่น คล่องตัว และมีป ระสิทธิภาพ รวมทั้งการที่พนักงานลูกจ้างภายใน
สถาบันมีความเข้าใจในนโยบาย และการดาเนินงานของสถาบันเป็นอย่างดี ก็จะเป็นกาลังสาคัญ ใน
การสร้าง ประสิทธิภาพแก่การประชาสัมพันธ์ภายนอกด้วย
สาหรับสื่อ และเครื่องมือที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ภายในนั้น อาจใช้การติดต่อสื่อสารด้วย
วาจาแบบซึ่งหน้า (Face of Face) หรืออาจใช้สิ่งพิมพ์ภายในองค์การ (House Journal) ช่วย เช่น
หนังสือเวียน จดหมายของภายใน วารสารภายใน เป็นต้น
2. การประชาสัมพันธ์ภายนอก (External Public Relations)
คือ การสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนภายนอก กลุ่มต่าง ๆ อันได้แก่
ประชาชนทั่วไป และประชาชนที่องค์การสถาบันเกี่ยวข้อง เช่น ผู้ นาความคิดเห็น ผู้นาในท้องถิ่น
ลูกค้า ผู้บริโภค รวมทั้งชุมชน ละแวกใกล้เคียง ฯลฯ เพื่อให้กลุ่มประชาชนเหล่านี้เกิดความรู้ความ
เข้าใจในตัวสถาบัน และให้ความร่วมมือแก่สถาบันด้วยดี
การทาการประชาสัมพันธ์ภายนอกต้องเกี่ยวข้องกับประชาชนที่มีกลุ่มขนาดใหญ่ หรือจานวน
มาก จึงอาจใช้เครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ เข้ามาช่วยเผยแพร่กระจายข่าวสู่สาธารณชนด้วย อันได้แก่
สื่อมวลชน (Mass Media) เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ภาพยนตร์ เป็นต้น ซึ่ง
ปัจจุบัน องค์การ สถาบันต่าง ๆ ก็นิยมใช้เครื่องมือสื่อสารมวลชนเหล่านี้เข้าช่วยในการประชาสัมพันธ์
วัตถุประสงค์ทั่วไปของการประชาสัมพันธ์
1. เพื่อสร้างความนิยมให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน
2. เพื่อปกป้องและรักษาชื่อเสียงสถาบันมิให้เสื่อมเสีย
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายใน
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วัตถุประสงค์เฉพาะของการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน สถาบัน องค์การต่าง ๆ
1. เพื่ออธิบายถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ การดาเนินงาน และประเภทของการดาเนิน ธุรกิจของ
หน่วยงานนั้น ๆ ให้กลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่ออธิบ ายให้ ฝ่ ายบริห าร หรือฝ่ ายจัดการ (Management) ได้ทราบถึง ทัศนคติ มติ หรือ
ความรู้สึก นึกคิดของประชาชนที่มีต่อหน่วยงาน
3. เพื่อคาดการณ์ล่วงหน้า และค้นหาจุดบกพร่องต่าง ๆ เพื่อป้องกันปัญหายุ่งยากที่เกิดขึ้นภายใน
หน่วยงาน
4. เพื่อให้ ประชาชนยอมรับ ซึ่งถ้าเป็นหน่วยงานธุรกิจภาคเอกชน เช่น บริษัทห้ างร้าน เพื่อให้
ลูกค้ายอมรับในบริษัทตน รวมทั้งยอมรับในผลิ ตภัณฑ์ และบริการที่บริษัทจาหน่ายอยู่ ทั้งมีส่วนเพิ่ม
ปริมาณการขายทางอ้อม
5. เพื่อทาหน้าที่ขจัดปัญหาต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน
6. เพื่ อ แนะน าฝ่ ายบริ ห าร หรือ ฝ่ ายจัด การให้ ส ามารถด าเนิ น การได้ อ ย่ างถู ก ต้ อ ง เพื่ อ ความ
เจริญก้าวหน้า และชื่อเสียงที่ดีของหน่วยงาน
วัตถุประสงค์และความมุ่งหมายของการประชาสัมพันธ์ในเชิงปฏิบัติ
1. เพื่อดึงดูดความสนใจ
2. เพื่อสร้างความเชื่อถือ
3. เพื่อสร้างสรรค์ความเข้าใจ
ซึ่งทั้งสามประการนี้ จะท าให้ องค์ การสถาบัน สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ที่ว างไว้นั้ น คื อ
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสนใจ เชื่อถือ และความเข้าใจให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งโน้มน้าวชักจูง
ให้ประชาชนเห็นด้วยกับการกระทาขององค์การสถาบัน
ความสาคัญของการประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์เป็นงานสื่อสัมพันธ์ที่มีความสาคัญ และเป็นงานที่มีขอบเขตกว้างขวางมี
ระบบงานที่ซับซ้อน แต่งานประชาสัมพั นธ์จะช่วยส่งเสริมลักษณะความเป็นผู้นาขององค์การ และ
บุคคล ทั้งยังช่วยให้เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือทั้งจากพนักงานภายใน และจากประชาชนภายนอก
ด้วย นับว่างานประชาสัมพันธ์มีคุณค่าต่อสถาบันต่าง ๆ เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งพอจะสรุปความสาคัญ ของ
การประชาสัมพันธ์ได้เป็นข้อ ๆ ดังนี้
1. การประชาสัมพันธ์ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ และสร้างค่านิยมของหน่วยงานได้ดีขึ้น
หมายถึง การสร้างความรู้สึกประทับใจที่บุคคลหลาย ๆ กลุ่มมีต่อหน่วยงานนั้น ๆ รวมทั้ง
ลูกจ้างลูกค้า ผู้บริโภค ชุมชน พ่อค้า และรัฐบาล โดยการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มชนเหล่ านี้
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เผยแพร่ชี้แจงข่าวสารให้ประชาชนเห็นคุณความดีให้เกิดความเลื่อมใส และสร้างความผูกพันทางใจ
เช่น การที่หน่วยงานประสบความสาเร็จมีกาไรพอควร และแบ่งส่วนของกาไรให้กับพนักงาน ในรูป
ของเงินเดือนที่สูงพอควร ตลอดจนมีสวัสดิการต่าง ๆ ให้เหมาะสมตามอัตภาพ ขณะเดียวกันก็ เป็น
สมาชิกที่มีความรับผิดชอบต่อชุมชน เป็นเพื่อนบ้านที่ดีมีน โยบายส่งเสริมพนักงานให้มีตาแหน่ง และ
ความรับผิดชอบสูง มีการฝึกอบรม และพัฒนาพนักงาน
2. การประชาสัมพันธ์ช่วยป้องกันรักษาชื่อเสียงของหน่วยงาน
หมายถึ ง มี การพั ฒ นาปรั บ ปรุงตัว เอง รวมทั้ งสิ น ค้ า และบริการต่ าง ๆ ให้ ต รงกั บ ความ
ต้องการของประชาชนแล้ว โอกาสที่ประชาชนจะได้รับความไม่สะดวก เกิดความเข้าใจผิด หรือมองใน
แง่ร้ายซึ่งจะเป็นผลในการนาไปวิพากษ์วิจารณ์ ให้เกิดเสียชื่อเสียงย่อมไม่มี หรือมีน้อยมากเพราะเรา
ได้ตรวจสอบความคิดเห็นทัศนคติของประชาชน และทาการปรับปรุงอยู่เสมอ
3. การประชาสัมพันธ์ช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
หมายถึง การทาให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานและฝ่ายบริหาร เพราะการประชาสัมพันธ์
เป็นการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างฝ่ายบริหารกับบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยการให้ข่าวสารข้อเท็จจริง
และความถูกต้อง มิได้เป็นการจูงใจหรือการโฆษณาชวนเชื่อด้วยกลวาจา ย่อมทาให้เกิดความร่วมมือ
ร่วมใจกับฝ่ายบริหารขึ้น
4. การประชาสัมพันธ์ช่วยการขายและการตลาด
หมายถึ ง การประชาสั ม พั น ธ์เป็ น การปู พื้ น ค่ านิ ย ม ทั ศนคติ ที่ ดี ให้ เกิด กั บ หน่ ว ยงาน เมื่ อ
ประชาชนมีค่านิยม ความรู้สึกที่ดีแล้วก็มี ใจพร้อมที่จะรับฟังข่าวสาร การโฆษณาสินค้า หรือบริการ
ต่างๆ ซึ่งเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความต้องการอยากได้ และตัดสินใจซื้อในที่สุด ประชาสัมพันธ์ที่มีการ
ตรวจสอบทัศนคติ ความคิดเห็น ค่านิยมของกลุ่มเป้าหมาย ยังช่วยให้ฝ่ายการตลาดวางแผนงานตั้งแต่
ผลิตสินค้าจัดจาหน่าย โฆษณา ฯลฯ ได้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพด้วย
หลักการประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันมีหลักใหญ่ๆ สาคัญ ๆ อยู่ 3 ประการด้วยกัน คือ
1. การบอกกล่าวหรือชี้แจงเผยแพร่ให้ทราบ การบอกกล่าวชี้แจงหรือเผยแพร่ให้ทราบนี้คือ
การบอกกล่าวชี้แจงให้ประชาชนทราบถึง
1.1) นโยบาย
1.2) วัตถุประสงค์
1.3) การดาเนินงาน
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1.4) ผลงาน บริการ และกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนข่าวคราวความเคลื่ อนไหวขององค์การ
สถาบันให้ประชาชน และกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องได้ทราบ และรู้เห็นถึงสิ่งดังกล่าว ซึ่งนับเป็นการปู
พื้นฐานแห่งความเข้าใจในองค์การสถาบัน ทาให้สถาบันเป็นที่รู้จัก เข้าใจ และเลื่อมใส ตลอดจนทาให้
ประชาชนเกิดความรู้สึกที่เป็นไปในทางที่ดีต่อองค์การสถาบัน
2. การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขความเข้ า ใจผิ ด การป้ อ งกั น ความเข้ า ใจผิ ด นี้ ทางด้ า นวิ ช าการ
ประชาสัมพันธ์ถือเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกัน (Preventive Relation) ซึ่งมีความสาคัญ มาก
เพราะการป้องกันไว้ก่อนย่อมมีผลดีกว่าที่จะต้องมาททาการแก้ไขในภายหลัง ฉะนั้น การป้องกันความ
เข้าใจผิดจึงเป็นการกระทาที่ป้องกันมิให้กลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันบังเกิดความเข้าใจผิดใน
ตัวสถาบันได้
ประเภทของการแก้ไขความเข้าใจผิด
1. การแก้ไขความเข้าใจผิดทางตรง คือ การออกคาแถลง ถ้อยแถลง แถลงการณ์ หรือประกาศ
ชี้แจงแก้ความเข้าใจผิดนั้น ไปยังกลุ่มประชาชน เพื่อให้ประชาชนทราบ และเข้าใจอย่างถูกต้องตรง
ตามความเป็นจริง วิธีการแก้ไขความเข้าใจผิดวิธีนี้ จึงเป็นวิธีแก้อย่างตรงไปตรงมา กล่าวคือ ความจริง
มีอยู่อย่างไรก็แถลงไปตามนั้นอย่างไรก็ตามการแก้ไขความเข้าใจผิดทางตรง
2. การแก้ไขความเข้าใจผิดทางอ้อม การแก้ไขความเข้าใจผิดทางอ้อมนี้ส่วนมากใช้ความเข้าใจผิด
บางประการ ที่ไม่สมควรใช้วิธีการแก้ไขทางตรง เพราะอาจจะทาให้เกิดผลเสียหายมากกว่าผลดีการ
แก้ไขความเข้าใจผิดทางอ้อมนี้ จึงมิใ ช่การออกประกาศชี้แจงหรือแถลงการณ์เหมือนวิธีแรก แต่เป็น
การกระทา (deeds) ให้ประชาชนได้เห็นประจักษ์แก่ตนเอง เพื่อลบล้างความเข้าใจผิดหรือข่าวลือ
อกุศล ดังกล่าวเสีย ตัวอย่างเช่น มีข่าวลือ หรือความเข้าใจผิด เกี่ยวกับความสกปรกในการผลิต การ
บรรจุหีบห่อของสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท ก็อาจจะแก้ไขความเข้าใจผิดด้วยการกระทา และ
แสดงให้เห็นข้อเท็จจริง โดยการเชิญสื่อมวลชน หรือตัวแทนกลุ่ม ประชาชนที่เข้าใจผิดเข้ามาเยี่ยมชม
โรงงานหรือบริษัท หรือชมกรรมวิธีในการผลิตการบรรจุหีบห่อของสินค้าเป็นการลบล้างความเข้าใจ
ผิดไปในตัว
3. การสารวจประชามติหลักที่สาคัญ ของการประชาสัมพันธ์อีกประการหนึ่งก็คือ จะต้องมีการ
สารวจวิจัย ประชามติ เพราะองค์การสถาบันจะดาเนินการประชาสั มพันธ์ได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ
จะต้องรู้ซึ้งถึงความรู้สึ กนึ กคิดของประชาชน หรือที่เรียกว่าประชามติ (Public Opinion) จะต้อง
ทราบว่าประชาชนต้องการอะไร ไม่ต้องการอะไร ชอบหรือไม่ชอบในสิ่งไหน ตลอดจนท่าทีต่างๆ ที่
ประชาชนมีต่อองค์การสถาบั น ของเรา ซึ่งจะทราบได้จากการสารวจวิจัยประชามติ เพื่ อองค์การ
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สถาบั น จะสามารถตอบสนองสิ่ งต่ าง ๆ ให้ ส อดคล้ อ งกับ ความรู้สึ กนึ ก คิ ด และความต้ องการของ
ประชาชน
บทบาทของการประชาสัมพันธ์ต่อระบบสังคม
มนุษย์มักจะรวมกลุ่มกันอยู่ในสังคม การรวมกลุ่มกันจะกลายเป็นสังคมชาติ เพราะมนุษย์จะ
มีความรู้สึก ความคิดเห็นในแนวเดียวกัน ซึ่งเราเรียกว่าเป็นความรู้สึกร่วม ร่วมที่จะเป็นกลุ่มเดียวกัน
มีความประพฤติเหมือนกัน หรือคล้ายคลึงกันยอมรับนับถือขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างเดียวกัน
การประชาสัมพันธ์เป็นกระบวนการที่ไม่เพียงแต่มุ่งเผยแพร่ข่าวสารจากกลุ่มสังคมหนึ่งไปสู่อีกสังคม
หนึ่งแต่เพียงด้านเดียวเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมให้กลุ่มสังคมต่าง ๆ เข้ามาพิจารณาตัดสินคุณค่าของสังคม
ช่วยให้ความคิด และเป้าหมายรวมทั้งความต้องการร่วมกัน บรรลุสู่ทิศทางเดียวกันและเป็นจริงเป็นจัง
ยิ่งขึ้นในยุคโลกาภิวัฒน์ การประชาสัมพันธ์ทาให้สังคมกลายเป็นสังคมที่มีการรับรู้ข่าวสารเหมือนกัน
มีความเข้าใจร่วมกันเกิดความรู้สึกเข้า ใจ และเห็นใจระหว่างกลุ่มสัง คมทาให้เกิดความรู้สึกเสียสละ
อดทนและเกิ ด ความมั่ น คงขึ้ น ในสั งคม ผลก็ คือ ท าให้ ป ระชาชนในสั งคม สามารถช่ว ยกั น พั ฒ นา
บ้านเมือง และสังคมอย่างก้าวหน้าด้วยความร่วมมือของประชาชนทุกกลุ่มในสังคมนั่นเอง
บทบาทของการประชาสัมพันธ์ต่อระบบเศรษฐกิจ
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานพุทธศักราช 2525 ได้ให้ความหมายของคาว่า เศรษฐกิจ
หมายถึง งานอันเกี่ยวกับการผลิตการจัดจาหน่าย จ่ายแจก และการบริโภคใช้สอยสิ่งต่างๆของชุมชน
จากความหมายของคาว่า เศรษฐกิจ ดังกล่าวนั้น ระบบเศรษฐกิจ ก็คืองานอัน เกี่ยวกับการผลิต การ
จัดจาหน่าย จ่ายแจก และการบริโภคสิ่งต่าง ๆ ของชุมชนนั่นคือ การทาธุรกิจ และอุตสาหกรรม
นั่นเอง ในการประกอบธุรกิจ และอุตสาหกรรม นั่นถือว่าการประชาสัมพันธ์เป็นปัจจัยสาคัญประ
การหนึ่งของการจัดการ หรือการบริหารการทาธุรกิจ และอุตสาหกรรมจะมั่นคง รวมทั้งได้รับการ
ร่วมมือ และสนับสนุนจากประชาชน ก็ต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้อง และเหมาะสมเพื่อชี้แจง
แถลงข้อเท็จจริงให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบถึงวัตถุประสงค์ และนโยบายของหน่วยงาน หรือเพื่อติดต่อ
หาข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมภายนอก เข้ามาช่วยตัดสินในการดาเนิน กิจการของธุรกิจให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนที่ เกี่ยวข้อง การประชาสัมพันธ์ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้ เกิดขึ้นแก่
หน่วยงานสินค้า และบริการ ทาให้ประชาชนเกิดความนิยม และไว้วางใจหน่วยงาน และเกิดนิยม
สินค้า และบริการ รวมทั้งได้รับการสนับสนุนในการดาเนินงานจากกกลุ่มต่าง ๆ การประชาสัมพันธ์ที่
ดี ทาให้ความสัมพันธ์ภายในหน่วยงานเป็นไปด้วยความราบรื่น และเกิดการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจ
เสรี เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในการที่จะพิจารณาเลือกซื้อสินค้า และบริการที่มีคุณภาพ
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บทบาทของการประชาสัมพันธ์ต่อระบบการเมือง
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานพุทธศักราช 2525 ได้ให้ความหมายของคาว่า การเมือง
หมายถึง งานที่เกี่ยวกับรัฐหรือแผ่นดิน เช่น วิชาการเมือง ได้แก่ วิชาว่าด้วยรัฐการจัดส่วนแห่งรัฐและ
การดาเนินงานของรัฐ
1. การบริหารประเทศ เฉพาะที่เกี่ยวกับนโยบายในการบริหารประเทศ เช่น การเมืองระหว่าง
ประเทศ ได้แก่ การดาเนินนโยบายระหว่างประเทศ
2. กิจการอานวย หรือควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน เช่น ตาแหน่งการเมือง ได้แก่ ตาแหน่ง
ซึ่งมีหน้าที่อานวย (คณะรัฐมนตรี) หรือควบคุม (สภาผู้แทนราษฎร) การบริหารแผ่นดิน
ตามที่ได้เข้าใจความหมายของการประชาสัมพันธ์ไปแล้วนั้น เมื่อได้มาพิจารณาถึงบทบาท
ของการประชาสัมพันธ์ต่อระบบการเมืองตามความหมายดังกล่าวข้างต้นนั้น สามารถอธิบายได้ดังนี้
1. บทบาทของการประชาสัมพันธ์ที่มีต่องานที่เกี่ยวกับรัฐ หรือแผ่นดินการประชาสัมพันธ์
ต้องมีบทบาทในการเผยแพร่ข่าวสาร สร้างศรัทธา สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรหน่วยงาน และ
สถาบั น ของรั ฐ เพื่ อ ให้ ค วามร่ ว มมื อ ระหว่ า งองค์ ก รหน่ วยงานสถาบั น ของรั ฐ กั บ ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย และประชาชนทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่วนแห่ง รัฐ และการดาเนิ นการขององค์กร
หน่วยงาน และสถาบันของรัฐ
2. บทบาทของการประชาสัมพันธ์ที่มีต่อการบริหารประเทศเฉพาะที่เกี่ยวกับนโยบายในการ
บริหารประเทศ การประชาสัมพันธ์ต้องมีบทบาทในการที่จะให้ประชาชนได้ทราบ และเข้าใจความมุ่ง
หมายเกี่ยวกับ การบริห ารประเทศ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับนโยบายในการบริห ารประเทศ การเมือง
ระหว่างประเทศ และนโยบายระหว่างประเทศ ซึ่งต้องใช้ระบบการประชาสัมพันธ์แบบยุคลวิธี (Twoways communications) คือ การบอกกล่าวให้ประชาชนได้ทราบถึงนโยบาย และการดาเนินงาน
ตามนโยบายประเทศ ขณะเดียวกันก็รับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วยเหตุผล เพื่อให้ทั้งประชาชน
ผู้บริหารประเทศได้ปรับแนวความคิดให้ตรงกัน ได้รับการสนับสนุนจากประชาชน
เกิดความมั่นคงทางการเมือง และแรงจูงใจในการพัฒนาประเทศ ตลอดทั้งการสร้างความสัมพันธ์อัน
ดีในการเมืองระหว่างประเทศ
3. บทบาทของการประชาสั มพั นธ์ที่ ดีต่อกิ จการอานวย หรือควบคุม การบริห ารราชการ
แผ่นดิน การประชาสัมพันธ์เป็ นกลไกที่สามารถอานวยประโยชน์ แก่กิจการทุกอย่างที่มีการติดต่อ
ระหว่างกลุ่มประชาชน และหน่ วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะช่วยให้รัฐบาลสามารถบริหารราชการได้
โดยสะดวก ช่วยให้ประชาชนเข้าใจปัญหาต่าง ๆ ของรัฐบาลในการทากิจการอานวย หรือควบคุมการ
บริหารราชการแผ่นดิน การประชาสัมพันธ์จะช่วยให้รัฐบาลสามารถติดต่อสื่อสารกับประชาชน ได้
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ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องความเข้าใจผิดที่จะเกิดขึ้นกับการบริหารราชการแผ่นดิน สามารถทาให้รัฐบาลได้
เข้าใจความคิด เห็น ของประชาชนที่มีต่อการบริห ารราชการแผ่นดินอีกด้วย ในการบริห ารราชการ
แผ่นดินนั้น การที่จะให้ประชาชนได้ทราบ และเข้าใจความมุ่งหมายในนโยบายการบริหารงานของ
รัฐบาล หน่วยงานของรัฐบาลก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์สองทาง คือ บอกกล่าวให้ประชาชนได้ทราบ
ถึงนโยบาย และการดาเนินงาน ขณะเดียวกันก็รับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วย ทั้งนี้เพื่อจะได้
ปรับแนวความคิดให้ตรงกัน และได้รับการสนับสนุนจากประชาชนทาให้เกิดความรู้สึกในทางร่วมกัน
2.2 แนวคิดและทฤษฏีกระบวนการดาเนินงานประชาสัมพันธ์
กระบวนการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ คือ การลาดับขั้นตอนการทางานประชาสัมพันธ์ ให้
เป็นไปตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ซึ่ง Scott M. Cutlip. Allen H. Center ได้กาหนด
กระบวนการสามารถแบ่งขั้นตอนการดาเนินงานได้ 4 ขั้นตอนดังนี้
1. การวิ จั ย การรั บ ฟั ง ข้ อ คิ ด เห็ น (Research - Listening) คื อ การท าวิ จั ย เป็ น การ
ประมวลผลข้อมูลการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันหน่วยงาน ทั้งในแง่ความรู้ความคิดเห็น ทัศนคติ และ
พฤติกรรมที่เป็นผลมาจากนโยบาย และการดาเนินงานของสถาบัน
2. การงานแผน การตัดสินใจ (Action Planning - Decision Making) คือ การวางแผนและ
การดาเนินการโดยการนาข้อมูลจากขั้น ตอนที่ 1 มาเป็นแนวทางในการวางแผน เมื่อทราบปัญหาที่
เกิดขึ้น การลงมือปฏิบัติและการทาการสื่อสารที่วางแผนกาหนดไว้แล้วในขั้น ตอนที่ 2 เพื่อให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3.การติดต่อสื่อสาร (Communication –Acyion) คือ การสื่อสารขั้นตอนนี้ เป็นการลงมือ
ทาการสื่อสารตามทีว่ างแผน และกาหนดไว้แล้วในขั้นตอนที่ 2
4. การประเมิ น ผล (Evaluation) คื อ เป็ น การตั ด สิ น คุ ณ ค่ า ของงานประชาสั ม พั น ธ์ ที่ ได้
กาหนดไปแล้ว โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลก่อนตัดสินคุณค่านั้น หมายถึง
 การประเมินผลลัพธ์ หรือผลกระทบของการประชาสัมพันธ์
 การประเมินการประชาสัมพันธ์ตามแผนที่กาหนดไว้แล้ว
 การตรวจสอบการสื่อสาร หรือการตรวจสอบประชาสัมพันธ์
จากทฤษฏีนี้มีการนาเอามาใช้ในโครงการนี้ คือ การเก็บข้อมูลมาคิดวิเคราะห์ เพื่อนาข้อมูล
มาวางแผนการปฏิ บั ติ งาน และดาเนินโครงการ จากนั้นมาประเมินผลที่จะได้รับ จากโครงการว่ า
ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
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2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์
ความหมายของการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์
ในประเทศไทย ค าว่ า กิ จ กรรมพิ เศษ (Special Event) มั ก จะถู ก ใช้ ทั บ ศั พ ท์ ภ าษาตาง
ประเทศ ว่า “อีเว้นท์” หรือ “อีเวนต์” จนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปทั้งในแวดวงวิชาการ นักการตลาด
นั ก สื่ อ สารการตลาด หรื อ สื่ อ มวลชน หากแปลความหมายตามพจนานุ ก รม Lexitron (ศู น ย์
เทคโนโลยีอิเลกทรอนิ กส์และคอมพิวเตอร์แห่ งชาติ , 2552) แล้วจะหมายถึง เหตุการณ์ สาคัญ การ
แข่งขันกีฬา หรือผลลัพธ์นักวิชาการฝั่งตะวันตกมากมายที่พยายามจะให้ความหมายของคาว่าอีเว้นท์
ดังเช่น Getz (2007: 18) บอกว่าอีเว้นท์ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ เวลาหนึ่ง และสถานที่หนึ่ง
(an occurrence at a given place and time) กลุ่ ม ของเหตุ ก ารณ์ พิ เ ศษ (a special setof
circumstances) เหตุการณ์ที่สาคัญ หรือน่าจดจา (a noteworthy occurrence) นอกจากนี้ในงาน
เขียนของ Getz ยังใช้คาว่า Planned events เพื่อเจาะจงหมายถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อหวังผลเฉพาะ
อย่างทั้งทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นต้องผ่านการคิด
และวางแผนมาอย่างดี จัดขึ้น เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป แต่มีสิ่งหนึ่ง ที่ร่วมกัน
ของกิจ กรรมเหล่ านี้ คือความต้องการสร้าง หรือมีอิท ธิพ ลต่อประสบการณ์ ของแต่ล ะบุคคล หรือ
ประสบการณ์ ร่ ว มของกลุ่ ม ผู้ ช มหรือ ผู้ เข้ า ร่ว มงาน (Getz : 21) ซึ่ ง การสร้ างประสบการณ์ ให้ กั บ
ผู้เข้าร่วมงาน เป็นประเด็นที่สาคัญเพราะองค์กรต้องการจะสร้างภาพลักษณ์ต่อองค์กร เมื่อคนไทยพูด
ถึงอีเว้นท์นั้นโดยส่วนใหญ่ยังใช้จากการทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ
สามารถสรุปได้ว่าอีเว้นท์ของคนไทยสามารถหมายถึงกิจกรรมใน 4 แง่มุม คือ
1. อีเว้นท์ที่มาจากคาว่า Special Event หรือกิจกรรมพิเศษ
2. อีเว้นท์ที่หมายถึง Event Marketing หรือการสื่อสารการตลาดผ่านกิจกรรม (เกรียงไกรกาญจ
นะโภคิน , 2549, 2555) ซึ่งบางครั้งก็จะแปลว่า การทากิจกรรมทางการตลาด (ธีรพันธ์โล่ทองคา,
2545)
3. อีเว้นท์ที่อาจหมายถึง Marketing Event ซึง่ อาจแปลได้ว่ากิจกรรมเพื่อการตลาด
4. อีเว้น ท์ที่ ห มายถึงได้ ทั้ง Special Event และEvent Marketing จะเห็ นได้ว่า คาว่าอีเว้น ท์ (
Event) ยังไม่มีคาจากัดความภาษาไทยที่ชัดเจน เมื่อเอ่ยถึงการจัดอีเว้นท์ผู้ฟัง ก็จะคิดไปถึงกิจกรรม
ของหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ที่จัดขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งคา ๆ นี้ถูกใช้
อย่างกว้างขวาง ทาให้คนสวนใหญ่ เข้าใจความหมายของคานี้แล้วจนกระทั่งทาให้เกิดการใช้ คานี้กัน
อย่างสับสน เมื่อวิเคราะห์ถึงความหมายของกิจกรรมใน 4 แง่มุมอย่างละเอียดมี ดังนี้
 อี เว้ น ท์ ที่ ม าจากค าว่ า Special Event หากจะเจาะจงไปที่ ค าว่ า Special Event หรื อ
กิจกรรมพิเศษนั้น Goldblatt (1997: 2) ให้ความหมายไว้ว่า “เป็นช่วงเวลาที่พิเศษสาหรับ
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การเฉลิมฉลองด้วยการจัดพิธีการ (Ceremony) และพิธีกรรม (Ritual) เพื่อที่จะตอบสนอง
ความต้องการเฉพาะด้าน” Shone and Parry (2004) มองว่ากิจกรรมพิเศษ หรือ Special
Events คือ กิจกรรมทุกรู ปแบบ ไม่ว่า จะเป็นกิจกรรมเพื่อสนทนาการ (Leisure Events)
เช่น กีฬา กิจกรรมทางวัฒนธรรม (Cultural Events) เช่น ศิลปะ การเฉลิมฉลอง กิจกรรม
ส าหรั บ องค์ ก ร (Oganisational Events) เช่ น กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ การขายการเมื อ ง หรื อ
กิจกรรมส่วนบุคคล (Personal Events) เช่น งานแต่งงานเป็นต้น จากมุมมองนี้สามารถสรุป
ได้ว่า อีเว้นท์ในความหมายของกิจกรรมพิเศษนั้น คือ กิจกรรมทุกรูปแบบที่จัดทาขึ้นหรือ
สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะขึน้ อยู่กับการกิจกรรมพิเศษนั้น ๆ
 อีเว้น ท์ที่ห มายถึง Event Marketing หากจะพูดถึงคาว่าอี เว้นท์ในความหมายของ Event
Marketing นั้ น Goldblatt (1997: 5) ระบุ ว่ า เป็ น การจั ด กิ จ กรรมพิ เศษ เพื่ อ สร้ างความ
ตระหนักรู้ และโน้มน้าวใจกลุ่มเป้าหมายให้ซื้อสินค้า หรือใช้บริการ
 ด้านเกรียงไกรกาญจนะโภคิน (2555) ได้แปลคาว่า อีเว้นท์มาร์เก็ตติ้ง ว่าคือ “การสื่อสาร
การตลาดผ่าน 6 กิจกรรม” ซึ่งหมายถึง “เครื่องมือสื่อสารที่นาแบรนด์ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสร้างประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าด้วยตัว
เขาเอง ผ่านทางรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส” ซึ่งด้านการประชาสัมพันธ์สื่อมวลชนสัมพันธ์ก็ยัง
ใช้คาว่า กิจ กรรมพิเศษ หรือ Special Event เมื่ อกล่ าวถึงกิจกรรมพิ เศษในบริบทของการ
ประชาสั ม พั น ธ์ และยั ง มองว่ า กิ จ กรรมพิ เศษเป็ น องค์ ป ระกอบเชิ ง กลยุ ท ธ์ (Strategic
element) ที่สาคัญอย่างหนึ่งในการทางานประชาสัมพันธ์
 ความหมายของกิจ กรรมหรืออีเว้น ท์นั้ น ขึ้น อยู่กับ บริบ ทที่ นาไปใช้ หากเป็ น งานด้ านการ
ประชาสั ม พัน ธ์ก็จ ะหมายถึงกิจกรรมพิ เศษ หรือ Special Event แต่ห ากใช้กิจกรรมเป็ น
เครื่องมือในการสื่อสารทางการตลาด ก็จะหมายถึงการสื่อสารการตลาดผ่า นกิจกรรมหรือ
Event Marketing นั่นเอง
ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมพิเศษ
ธีรพันธ์ เล่ห์ทองคา (2546: 19-20) และ Giannini Jr. (2010:174) แบ่งกิจกรรมพิเศษ
ออกเป็น 2 ประเภทกว้างๆ คือ
1. กิ จ กรรมพิ เศษที่ ส ร้ า งเอง (Created Event หรื อ Self-produced Event) หมายถึ ง
กิจกรรมทางการตลาดที่องค์กรคิด และจัดขึ้นเอง
2. กิ จ กรรมพิ เ ศษที่ ไ ปร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น (Participating Event หรื อ Third-party Event)
หมายถึง กิจกรรมที่องค์กรไปร่วมกับองค์กรอื่น หรืองานที่ผู้อื่นคิดค้น
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สาหรับรูปแบบของกิจกรรมพิเศษนั้น Allen (2000: 9-10) ได้เสนอไว้ 5 รูปแบบดังนี้
1. การประชุม (Meetings) เป็นกิจกรรมที่เน้นให้ ข้อมูล เกี่ยวกับองค์ กร หรือสิ นค้าเปิ ดตัว
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ หรื อ จั ด การฝึ ก อบรมต่ า ง ๆ โดยที่ เปิ ด โอกาสให้ ก ลุ่ ม เป้ า หมายได้ พ บปะ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือหาทางแก้ปัญหา
2 .กิจกรรมเกี่ยวกับองค์กร (Corporate Events) เช่น การจัดงานแสดงความยิ นดี หรือยก
ย่องพนักงาน ลูกค้า ผู้ขายปัจจัยการผลิต (Supplier) งานมอบรางวัล ต่าง ๆ งานเปิดตัวผลิตภัณ ฑ์
งานเฉลิมฉลองความสาเร็จเป็นต้น
3 .กิจกรรมระดมทุน (Fund-raising Event)
4. การประชุ มทางวิช าการหรือ วิช าชี พ (Conferences) เป็ น กิจ กรรมที่ เปิ ด โอกาสให้ ค น
จ านวนมากได้ มี โอกาสแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล และความคิ ด เห็ น รวมทั้ ง ยั งสามารถใช้ ในการเปิ ด ตั ว
ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อีกด้วย
5. กิ จ กรรมพิ เศษอื่น ๆ (Other Special Events) ด้าน O’Toole and Milolaitis (2002)
ได้เสนอรูปแบบของกิจกรรมพิเศษไว้ดังนี้
5.1 กิจกรรมเกี่ยวกบองค์กร (Corporate Event) ไม่ว่าจะเป็นการแจกรางวัล งานเปิดตัว
ต่าง ๆการร่วมงานแสดงสินค้า การเดินสายให้ข้อมูลองค์กร (Road Show) งานฉลองเปิดสาขาใหม่
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมวิชาการหรือวิชาชีพเป็นต้น
5.2 การจัดสัมมนา
5.3 กิ จ กรรมพิ เศษภายในองค์ ก ร (Internal Corporate Event) เช่ น งานสั ง สรรค์
พนักงาน
5.4 กิจกรรมสรรหาพนักงานใหม่ (Recruitment Event)
5.5 กิจกรรมระดมทุน (Fund-raising Event)
5.6 นิทรรศการทางการค้า (Trade Exhibition)
5.7 การแข่งขันกีฬา (Sport Exhibition)
5.8 กิจกรรมเพื่อชน (Community / Public Event)
ขั้นตอนการบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ
Goldblatt (1997) ได้เสนอกระบวนการบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ ที่ประกอบไปด้วย 5
ขั้ น ตอนส าคั ญ คื อ การวิ จั ย (Research) การออกแบบ (Design) การวางแผน (Planning) การ
ประสานงาน (Coordination) และการประเมินผล (Evaluation) โดยผลจากการสัมภาษณ์นักวิชาชีพ
ด้านการบริห ารจัด การกิจกรรมพิเศษของ Goldblatt พบว่าการวิจัย และการประเมิน ผลการจัด
กิจกรรมพิเศษ เป็นขั้นตอนที่สาคัญ และต้องให้ เวลามากที่สุด เพราะหากผู้บ ริหารจัดการกิจกรรม
พิเศษให้เวลากับการวิจัยมากเท่าใด ก็จะใช้เวลาในการวางแผน และค่าใช้จ่ายในการทางานน้อยตาม
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เท่านั้น สาหรับนั้ นตอนของการวางแผน และการปฏิบัติตามแผน (Planning and Executing) นั้น
Giannini Jr. (2010) ได้นาเสนอกฎเบื้องต้นของการจัดกิจกรรมพิเศษให้ประสบความสาเร็จดังนี้
1. เลือกประเภทกิจกรรมพิเศษอย่างระมัดระวังโดยต้องมั่นใจว่าประเด็นของกิจกรรมพิเศษ
สะท้อนพันธกิจขององค์กร และมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน
2. เชื่ อมโยงภาพลั กษณ์ ข ององค์ กรเข้ากั บ กิจ กรรมพิ เศษ เนื่ อ งจากคนสวนใหญ่ เข้ า ร่ว ม
กิจกรรมพิเศษจากหัวข้อ หรือชื่องานของกิจกรรมพิเศษ ดังนั้นหากองค์กรสามารถเชื่อมโยงชื่องานเข้า
กับองค์กรได้มากเท่าไหร่ ก็จะสามารถสร้างการจดจาได้มากขึ้นเท่านัน้
3. มีส่วนร่วมกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ โดยการพูดคุยกับผู้เข้าร่วมงาน
4. สร้างการรับรู้โดยการใช้สื่ออื่น ๆ ในกิจกรรมพิเศษ เช่น การใช้ป้ายโฆษณา เสื้อผ้าเพื่อให้
ผู้เข้าร่วมงานได้รับรู้ถึงองค์กร และการมีส่วนร่วมขององค์กรในกิจกรรมนั้น ๆ
5. มอบของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมงาน เพื่อเป็นการตอกย้า หรือเตือนความจาเกี่ยวกับองค์กร
หรือแบรนด์ขององค์กร
6. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมพิ เศษล่วงหน้า โดยการสื่อสารไปยังสื่อมวลชน หรือผ่าน
สังคมออนไลน์
7. สร้างการรับรู้ในขณะจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น การให้สื่อมวลชนเข้าร่วมงาน หรือสร้างความ
ประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงาน
8. สร้างการรับรู้หลังจากการจัดกิจกรรมพิเศษ โดยการส่งข่าว ภาพข่าวไปยังสื่อมวลชน หรือ
การส่งข้อความขอบคุณผู้เข้าร่วมงาน
องค์ประกอบสาคัญที่ผู้จัดการงานกิจกรรมพิเศษ หรือ Event Manager จะต้องพิจารณา โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ขั้นตอนดังนี้
ขั้น ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูล (Analysis) เป็ นขั้ น ตอนในการวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อม
ภายในและภายนอกองค์กร หรือกิจกรรมพิเศษนั้น ๆ
ขั้ น ตอนที่ 2 การวางแผนอย่ า งละเอี ย ด (Detailed Planning) เป็ น ขั้ น ตอนของการวาง
แผนการจัดกิจกรรมพิเศษ ซึ่งรวมไปถึงการบริหารจดการโซ่ อุปทาน (Supply chainmanagement)
การเลือกสถานที่จัดการการบริหารความเสี่ยง (Risk management)
ขั้ น ตอนที่ 3 การปฏิ บั ติ ต ามแผน และส่ งมอบ (Implementation and Delivery) เป็ น
ขั้นตอนที่พิจารณาถึงการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ สาหรับการจัดกิจกรรมพิเศษ ซึ่งรวมไปถึงการบริหาร
จัดการทรัพยากรเพื่อให้ เกิดประสิทธิภ าพสู งสุด รวมทั้งบริห ารจั ดการเวลา หรือตารางการทางาน
เพื่อให้กิจกรรมพิเศษนั้นประสบความสาเร็จ
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ขั้ น ตอนที่ 4 การประเมิ น ผลการจั ด งาน (Performance Evaluation) เป็ น ข้ น ตอนการ
ติดตาม (Monitor) และแก้ไขข้อผิดพลาด (Correct) ในทุกขั้นตอนการทางาน ทั้งระหว่าง และหลัง
การจัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อจะได้เป็นข้อมูลสาหรับการจัดงานครั้งต่อไป

2.4 แนวคิดพื้นฐานของสื่อสารมวลชน
สื่อมวลชนสัมพันธ์ (Press Relations)
สื่ อ มวลชนสั ม พั น ธ์ หมายถึง เป็ น วิธี การสร้างความสั ม พั น ธ์ กับ สื่ อมวลชน เพื่ อ จะอาศั ย
สื่อมวลชนเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ หรือกระจายข่าวสารของสถาบันธุรกิจ ไปสู่ ประชาชนโดยที่
สถาบันธุรกิจนั้น ไม่ต้องจ่ายเงินค่าเวลาได้ทางวิทยุ หรือซื้อเนื้อที่โฆษณาในหน้าหนังสือพิมพ์เพราะถ้า
ต้องจ่ายเงินค่าเวลาหรือเนื้อที่ดังกล่าวแล้วก็จะกลายเป็นโฆษณาไปทันที ฉะนั้น นักประชาสัมพันธ์ของ
สถาบันธุรกิจจะต้องคอยบริการ อานวยความสะดวกให้แก่สื่อมวลชนต่าง ๆ ใน
การจัดส่งข่าวสารนั้น ๆ ไปให้ เป็นการถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอยู่ในตัว หรือบางครั้งก็อาจจะต้องเชิญ
สื่อมวลชนมาทาข่าวนั้น ๆ ด้วย เป็นต้น
รูปแบบและวัตถุประสงค์ของสื่อมวลชนสัมพันธ์
สื่อมวลชนสัมพันธ์ จึงอาจจะกระทาได้หลายรูปแบบ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักก็ คือ
การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบรรดาสื่อมวลชนต่าง ๆ เช่ น นักข่าว นักหนังสือพิมพ์ เป็นต้น
สถาบันย่อมจะต้องพึ่งพาบรรดาสื่อมวลชนเหล่านี้ เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ข่าวสารขององค์การไปสู่
ประชาชน ในขอบเขตที่กว้างขวาง ฉะนั้นในการนาเสนอข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ที่ถูกต้องไปสู่ประชาชน
สื่อมวลชนเป็นเครื่องมือหรือสื่อที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ดี
การที่มีข่าวแจกเข้ามาวันละมาก ๆ นั้น ผู้สื่อข่าวมักจะเลือกข่าวที่น่าสนใจ เป็นข่าวที่เขียนจะ
ความเป็ น จริ ง ตรงไปตรงมา ไม่ ปิ ด บั ง ซ่ อ นเร้ น เพื่ อ ความสะดวก รวดเร็ ว ในการน ามาตี พิ ม พ์
นอกจากนี้ก็ควรจะมีแหล่งที่มาของข่าว มีชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ส่งข่าว เพื่อให้ผู้สื่อข่าว
ติดต่อกลับไปได้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการตรวจเช็คข่าว หรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม
หน้าที่หลักในงานสื่อมวลชนสัมพันธ์
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ เช่น ศึกษาดูว่าบุคคลที่รับผิดชอบในงาน
หนังสือพิมพ์แต่ละคนมีใครบ้าง นับตั้งแต่ บรรณาธิการ นักข่าว นักเขียนคอลัมน์ ฯลฯ รวมทั้งศึกษา
ความต้องการข่าวสารข้อมูล และรสนิยมตลอดจนเทคนิคในการเขียนข่าวของแต่ละคน ตลอดจนสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคน
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2. การให้ ข่ า วสารด้ า นต่ า ง ๆ แก่ ห นั ง สื อ พิ ม พ์ เป็ น วิ ธี ก ารติ ด ต่ อ เขี ย นข่ า ว ส่ ง ข่ า ว ให้
สื่อมวลชนเกี่ยวกับนโยบาย โครงการ ความเคลื่อนไหว ความเจริญก้าวหน้าของสถาบันธุรกิจ เพื่อให้
หนังสือพิมพ์ไปตีพิมพ์เผยแพร่ให้ประชาชนเกิดความสนใจ ความเข้าใจ และเสื่อมศรัทธาในสถาบัน
3. อานวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนที่มาติดต่อ สื่อมวลขนอาจติดต่อมายังสถาบันธุรกิจ เพื่อ
ต้องการข่าวรายละเอียดหรือเรื่องราวของสถาบัน
4. การสร้างความสัมพันธ์ และความสนิทสนมกับสื่อมวลชน ซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นมากของงาน
ด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์ ใช้วิธีจัดเลี้ยงหรือพบปะสังสรรค์กับสื่อมวลชนเป็นครั้งคราว
5. การตัดข่าว บทวิจารณ์ และบทความสารคดี (Clipping File) เป็นการติดตามผลของการ
ดาเนิน งานด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์ เรื่องราวข่าวสารที่แจกไป หรือแถลงไป หรือส่งไปนั้นได้รับการ
ตีพิมพ์บ้างหรือไม่ มากน้อยเพียงใด
วิธีการให้ข่าวสารแก่สื่อมวลชน
ข่าว Release ที่จัดส่งไปนั้น ผู้รับคือบรรณาธิการ นักข่าว นักวิจารณ์ ผู้เขียนคอลัมน์ประจา
สถานีวิทยุ และสถานีโทรทัศน์ ซึ่งส่วนใหญ่ยังต้องอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจ องค์การ หรือ
หน่วยงานนั้น ๆ กับผู้สื่อข่าวที่ได้รับข่าวด้วย ในการส่งข่าวให้ผู้สื่อข่าวมีหลักการ ดังนี้
1. ใช้กระดาษหัวจดหมายที่ระบุชื่อหน่วยงานของผู้ออกข่าว รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้ผู้รับ
ข่าว ติดต่อสอบถามกลับมาได้ ในกรณีที่ต้องการรายละเอียดมากขึ้น หรือไม่เข้าใจในข้อความของข่าว
2. ควรมีวันที่ที่ส่งข่าว และจุดประสงค์ของการออกข่าว
3. ข่าวที่เขียนส่งไปต้องสั้น แต่มีเนื้อหาสมบูรณ์ เชื่อถือได้ เข้าใจง่าย ส่งตรงเวลา ไม่เป็นข่าวล่า มี
รายละเอียดที่จาเป็นและสาคัญ
4. เป็นข่าวที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ไม่ใช่ข่าวส่วนตัวจนเกินไป
5. ถือหลักการเขียนข่าว “ควรทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร และทาไม” ในการเขียนข่าวเสมอ
6. ข่าวที่จัดส่งต้องพิมพ์ดีดอย่างเรียบร้อย สวยงาม และมีระเบียบ จะทาให้เกิดควาน่าเชื่อถือมาก
ขึ้นด้วย
7. การจัดส่งข่าว (Release) จะจัดส่งอย่างมีประสิทธิภาพ คือ ต้องมีรายชื่อ นามสกุล ที่ถูกต้อง
ของผู้สื่อข่าว รวมทั้งรายละเอียด เรื่องที่อยู่ สถานที่ทางาน ตาแหน่งของผู้สื่อข่าวฝ่ายต่าง ๆการจ่ า
หน้าซอง ต้องดูตัวสะกดให้ถูกต้อง และควรจัดส่งให้ทันก่อนเวลาปิดข่าว
8. การส่งข่าวยังอาจใช้วิธีการส่งข่าวทางโทรศัพท์ นาไปให้ด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับลักษณะของข่าวว่ามีความสาคัญมากน้อยเพียงไร และผู้ทาประชาสัมพันธ์กับผู้สื่อข่าวมาก
น้อยแค่ไหน
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ภาพข่าว (News Photographs) คือ ภาพประกอบข่าวแจก เพื่อให้ ห นังสือพิมพ์ ตีพิ มพ์
ภาพ
เหล่านี้ลงประกอบข่าวด้วย ภาพดังกล่าวควรมีคาอธิบาย (Caption) ซึ่งมีรายละเอียดว่าเป็นใคร ทา
อะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร และทาไม โดยพิมพ์ด้วยกระดาษต่างหาก และติดไว้ที่ใต้ ภาพ ไม่ควรใช้
วิธีการเขียนด้วยปากกาหรือดินสอที่หลังภาพเป็นอันขาด นอกจากนี้ภาพข่าว ควรเป็นภาพที่มีเนื้อหา
มีชีวิตชีวา ชัดเจน และสามารถบอกเรื่องราว (The picture tells story) ให้ผู้ดูรู้เรื่องและเข้าใจได้
ชัดเจน
บทความและสารคดี (Features) การจัดทาบทความและสารคดีส่งให้แก่ หนังสือพิมพ์ต้อง
ค านึ ง ถึ งหลั ก ส าคั ญ หลายประการ คื อ ความสนใจของคนทั่ ว ไป ความสนใจของบรรณาธิ ก าร
หนังสือพิมพ์แต่ละฉบับ แนวนโยบายของหนังสือพิมพ์นั้น ๆ ว่านิยมบทความและสารคดีประเภทไหน
แต่ละเรื่องควรมีความยาวเท่าใด ภาพประกอบกี่ภาพและสานวนลีลาการเขียนแบบใด จึงเป็นที่นิยม
ของหนั ง สื อ พิ ม พ์ ฉ บั บ นั้ น ๆ และเขี ย นส่ ง ให้ ห นั ง สื อ พิ ม พ์ เฉพาะเรื่ อ งละฉบั บ เดี ย ว ไม่ แ จกให้
หนังสือพิมพ์อื่น ๆ เหมือนข่าวแจกนักประชาสัมพันธ์ต้องมีความสามารถ 2 ประการที่สาคัญอย่างยิ่ง
คือ ความสามารถในการมองเห็นข่าว อีกประการหนึ่งคือ นักประชาสัมพันธ์ต้ องมีความสามารถใน
การเขียนข่าว
การให้ข่าวแก่สื่อมวลชน
1. เอกสารข่าวแจก (News Release) เป็นข่าวสารที่องค์การ สถาบัน หรือหน่วยงานธุรกิจ
ต่างๆจัดทาและส่งให้สื่อมวลชนเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้สื่อมวลชนได้นาไปตีพิมพ์เผยแพร่หรือ
กระจายข่าวสารเหล่านี้ไปสู่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนทราบและเข้าใจในตัวสถาบัน
2. แฟ้ มคู่มื อส าหรั บ แจกให้ ห นั งสื อพิ ม พ์ (Press Kits) แฟ้ มคู่ มือจะเป็ น ประโยชน์ ส าหรับ
อ้างอิงหรือการนาเอาวัตถุดิบเรื่องราวรายละเอียดเพิ่มเติมต่าง ๆ ขององค์การสถาบันไปใช้ประกอบใน
การเขียนข่าวได้ เพราะภายในแฟ้มคู่มือเหล่านี้ จะมีเอกสารต่าง ๆ เช่น ข่าวแจกภาพข่าวรายละเอียด
เรื่องราวภูมิหลังประวัติความเป็นมาของสถาบัน(Background Material) ฯลฯ ซึ่งจัดทาขึ้นโดยฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ขององค์การสถาบันและใช้สาหรับแจกจ่ายให้แก่หนังสือพิมพ์เนื่องจากในงานเหตุการณ์
พิเศษ หรือวาระ สาคัญต่าง ๆ การจัดประแถลงข่าวหรือให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน การเปิดบริษัทหรือ
โรงงานใหม่ หรือในกรณีที่หนังสือพิมพ์ขอมา เป็นต้น
3. การให้สัมภาษณ์แก่นักข่าวหรือมวลชน (Press Interviews) ซึ่งอาจเป็นนักข่าวคนเดียว
หรือหลายคนมาติดต่อขอสัมภาษณ์ เพื่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยเฉพาะ เพื่อ
นาไปเสนอให้ประชาชนทราบ

19

4. การรายการปฐมทัศน์แก่หนังสือพิมพ์ (Press Previews) เป็นการเชิญชวนให้นักข่าวและ
สื่ อ มวลชนมาชมรายการส าคั ญ ล่ ว งหน้ าก่ อ นเปิ ด การแสดงก่ อ นประชาชน เพื่ อ ให้ มี โ อกาสเห็ น
เหตุการณ์หรือข้อเท็จจริงล่วงหน้าก่อน และสามารถเผยแพร่ข่าวดังกล่าวให้ประชาชนได้เข้าใจ
5.การจั ด ให้ มี ก ารร่ ว มรั บ ประทานอาหารระหว่ า งฝ่ า ยจั ด การกั บ สื่ อ มวลชน(Press
Management Luncheons) เป็ นการสร้างสื่อมวลชนสั มพันธ์ระหว่างฝ่ายจัดหรือฝ่ายบริหารของ
องค์การกับสื่อมวลชนจะเป็นแถลงข่าวต่างๆ แก่สื่อมวลชน จะเป็นการแถลงข่าวต่าง ๆ แก่สื่อมวลชน
ด้วยบางครั้งก็เรียกว่าเป็นงานเลี้ยงขอบคุณให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน (Thank You parties)
6. การจัดพาสื่ อมวลชนชมกิจการ (Press Visits or Press Tours) เพื่อนาข้อเท็จจริงหรือ
เรื่องราวที่พบเห็นไปเสนอข่าวสู่ประชาชนการจัดพาสื่อมวลชนชมกิจการนี้ มีขั้นตอนในการดาเนินงาน
ดังนี้ คือ
6.1 การติดต่อเชิญสื่อมวลชน เป็นรายบุคคล หรือเป็นคณะก็ได้ พร้อมทั้งระบุวัน เวลา
และสถานที่แน่นอน โดยอาจส่งบัตรเชิญไป และโทรศัพท์ยืนยันอีกครั้งเมื่อใกล้กาหนดระยะเวลา
6.2 จัดทากาหนดการและรายละเอียดการชมกิจการแบบสั้นๆพร้อมชื่อเจ้าหน้าที่ที่จะเป็น
ผู้นาชมกิจการ กาหนดการและรายละเอียดนี้อาจส่งพร้อมบัตรเชิญด้วย
6.3 เตรียมเอกสารสิ่งพิมพ์แฟ้มข่าวต่าง ๆ สาหรับแจกแก่ผู้เข้าชม
6.4 อานวยความสะดวก ด้านยานพาหนะ ขณะเดินทางไปชม หรือบริการส่งกลับ
6.5 มอบของที่ระลึก ของชาร่วยสาหรับแจกผู้เข้าชม เช่น สมุดโน๊ต ปากกา ฯลฯ เพื่อ
ความประทับใจหรือเตือนความจาในการชมกิจการครั้งนี้
6.6 ติดตามอานวยความสะดวก ภายหลังการชมกิจการแล้ว เช่น การจัดหาคาตอบใน
รายละเอียด หรือเอกสารต่าง ๆ รวมถึงรูปถ่ายของคณะผู้เข้าชมโดยส่งตามไปให้ภายหลัง
7. การจัดเลี้ยงแถลงข่าว (Press Conference) เป็นการจัดประชุมแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนใน
กรณีที่ข่าวสาคัญหรือมีเหตุการณ์เรื่องราวที่สาคัญเกิดขึ้นรวมทั้งข่าวที่น่าสนใจ ที่ควรเผยแพร่เป็น
พิเศษ จึงมักมีการจัดแถลงข่าวขึ้นเป็นครั้งคราวขั้นตอนในการจัดเลี้ยงแถลงข่าว มีดังนี้
7.1 ก าหนดหั ว เรื่ อ ง วั น เวลา สถานที่ ตามความเหมาะสม และสะดวกแก่ บ รรดา
สื่อมวลชนที่จะมีเวลาเข้าร่วมในงานแถลงข่าวนี้ได้ แล้วจึงส่งจดหมายหรือบัตรเชิญ พร้อมโทรศัพท์ไป
เชิญผู้สื่อข่าวล่วงหน้า พร้อมกับแจ้งให้ทราบว่าจะแถลงข่าวเรื่องอะไร ใครเป็นผู้จัด จัดขึ้ นที่ไหน วัน
เวลาใด
7.2 จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่จะใช้ในการแถลงข่าว นับตั้งแต่เตรียมที่นั่ง
แผนภูมิ กาหนดตัวบุคคล อาหาร เครื่องดื่ม
7.3 จัดเตรียมเอกสารข่าวแจก แฟ้มข่าว และสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์อื่น ๆซึ่งจะมี
รายละเอียดที่สาคัญ ๆ เกี่ยวกับงานแถลงข่าวในวันนี้มอบให้สื่อมวลชน เพื่อใช้ประกอบในการฟังคา
แถลงข่าว และนากับไปเลือกใช้ในการตีพิมพ์เผยแพร่ได้ด้วย
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7.4 เชิญสื่อมวลชน โดยการส่งจดหมาย บัตรเชิญไปให้ล่วงหน้า หลาย ๆ วันและโทรศัพท์
ไปยืนยันอีกครั้งก่อนวันงาน 1-2 วัน เพื่อไม่ให้นักข่าวลืม หรือในกรณีที่มีการแถลงข่าวหรืองานสาคัญ
อื่น ๆ จัดขึ้นพร้อม ๆ กัน ฝ่ายบรรณาธิการข่าว จะได้จัดส่งนักข่าวแยกกันมาในงานแถลงข่าวของ
สถาบันธุรกิจของเราได้
7.5 การเตรียมการต้อนรับ จะต้องมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับนักข่าวและสื่อมวลชนต่าง ๆ
อยู่หน้างาน พร้อมกับมอบแฟ้มข่าว เอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ และของที่ระลึก หรืออาจมีสมุดเซ็น
เยี่ ย ม สมุดลงทะเบี ย นอยู่ ที่ฝ่ ายต้อนรับ ฝ่ ายต้อนรับนี้ยังต้องทาหน้าที่ บริการให้ ความสะดวกแก่
สื่อมวลชนตลอดเวลาจนเสร็จสิ้นการแถลงข่าว
7.6 การแถลงข่าวและให้สัมภาษณ์ อาจประกอบด้วยบุคคลหลายคนจากหลายฝ่ายเข้า
ร่วมในการแถลงข่าวครั้งนี้ แต่ก็ต้องเป็นผู้ที่สามารถให้ข่าวสาร ข้อเท็จจริง ให้ความเห็นแก่นักข่าวได้
อย่างเต็มที่ และต้องเตรียมข้อมูลสาคัญตอบคาถามที่คาดว่า จะถูกซักถามไว้ให้ดีด้วย เมื่อแถลงข่าว
เสร็จ ก็ควรจะเปิดโอกาสให้นักข่าวและสื่อมวลชนต่าง ๆ ซักถามปัญหา ข้อสงสัยได้เต็มที่ เพื่อซักซ้อม
ความเข้าใจให้ชัดเจนถูกต้อง นอกจากนี้ตลอดเวลาในการให้สัมภาษณ์ ก็ควรตอบข้อซักถามหรือสร้าง
บรรยากาศแห่งความเป็นกันเองแก่นักข่าวให้มากที่สุด
7.7 การติดตามผลจากข่าวในหนังสื อพิ มพ์ และนิ ตยสารต่าง ๆ เพื่ อตรวจสอบความ
ถูกต้องและตัดข่าวประชาสัมพันธ์เหล่านั้นไว้ เพื่อเสนอเป็นผลงาน และการประเมินการแถลงข่าวครั้ง
ต่อไป
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ณั ฐ นลิ น ชิน ะกาญจน์ (2549) ศึ กษาเกี่ยวกับ กระบวนการจัดทาแผนการประชาสั มพั น ธ์
เชิงกลยุ ท ธ์ขององค์ กรรั ฐ วิส าหกิจ ในประเทศไทย ผลการศึ กษาพบว่า องค์ก รรัฐ วิส าหกิจ ไทยใน
ปัจจุบันนี้ (พ.ศ. 2550) ได้มีการวางแผนกลยุทธ์องค์กรด้วยกันทั้ง สิ้น มีฝ่ายวางแผนเป็นหน่วยงาน
หลักในการทาหน้าที่รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์องค์กร และเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ ายในองค์กรได้เข้า
ไปมีส่วนร่วมตัดสินใจในการวางแผน ปฏิกิริยาต่อต้ านความเปลี่ยนแปลงจากผู้ปฏิบัติ งานในแต่ละ
องค์ ก รมี ค วามแตกต่ างกั น ไป แต่ อ งค์ ก รส่ ว นใหญ่ ไม่ เกิ ด ปฏิ กิ ริย า ประสิ ท ธิภ าพการท างานของ
ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น เมื่อมีการปฏิบัติตามแผนงานที่กาหนดไว้ ทุกองค์กรมีขั้นตอนการจัดทาแผน
กลยุ ท ธ์ อ งค์ ก รที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น แผนการประชาสั ม พั น ธ์ เชิ ง กลยุ ท ธ์ ข ององค์ ก ร มี ทั้ ง ที่ เป็ น แผน
ประชาสัมพันธ์ที่แยกออกมาเป็นอิสระ และที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์องค์กรการดาเนินงานของ
แผนอาจเป็นได้ทั้งที่จัดทาไปพร้อมกับแผนกลยุทธ์องค์กร หรือดาเนินการจัดทาภายหลัง ทุกองค์กรที่
ศึกษา พบว่า มีความพยายามจัดทาแผนการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์องค์กร ความ
รับผิดชอบด้านการวางแผนอาจแตกต่างกันออกไปในแต่ละองค์กร แต่ทุกองค์กรมีฝ่าย
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ประชาสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบหลัก องค์กรส่วนใหญ่ได้รับปฏิกิริยาต่อต้า นความเปลี่ยนแปลงจาก
ผู้ปฏิบัติงาน แต่มีระดับความรุนแรงไม่เท่ากัน และวิธีการแก้ไขปัญหาแตกต่างกัน ออกไป เช่น เน้น
ความต่อเนื่องของแผนกับแผนในอดีต การจัดทาแผนการป้องกันไว้ล่ วงหน้า การปลูกฝังจนกลายเป็น
วัฒนธรรมองค์กร และการเพิ่มระดับการประชาสัมพันธ์ภายใน
งานวิจัยข้างต้นแตกต่างจากงานวิจัยทีผ่ ู้วิจัยกาลังศึกษา โดยงานวิจัยข้างต้นมุ่งศึกษาเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์หลักขององค์กร และกระบวนการจัดทาแผนการประชาสัมพันธ์เชิงกล
ยุทธ์ ในขณะที่งานวิจัยของผู้วิจัยนั้น มุ่งศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ ผู้วิจัยจึง
นาผลการวิจัยที่ได้จากแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ มาใช้เพื่อช่วยในการจัดระเบียบข้อมูล ซึ่งผลการวิจัยนี้ มี
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลด้านต่าง ๆ และเห็นคาตอบที่น่าสนใจ
ณัฎ จรีย์ อัจฉริยะกุลพร (2549 : 69-90) ได้ศึกษา “กลยุทธ์การดาเนินงานประชาสัมพันธ์
ของมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ” ผลการวิ จั ย พบว่ า การด าเนิ น งานประชาสั ม พั น ธ์ ข อง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีกระบวนการประชาสัมพันธ์ 4 ขั้นตอน คือ1) การวิจัย-การับฟัง 2) การ
วางแผน-การตัดสินใจ 3) การสื่อสาร 4) การประเมินผลสื่อและกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช้
ในการประชาสัมพันธ์นั้นสามารถแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆได้ 2 ประเภท คือ 1) สื่อที่นักประชาสัมพันธ์
ควบคุมได้ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ สื่อกิจกรรม 2) สื่อนักประชาสัมพัน ธ์
ควบคุมไม่ได้ ได้แก่ สื่อมวลชน และสื่อบุคคล ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานประชาสัมพันธ์
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มี 4 ปัญหาหลัก คือ ปัญหาด้านงบประมาณ
โครงสร้างการบริหารงาน ด้านบุคลากร และด้านวัสดุอุปกรณ์
งานวิจั ย ข้ างต้ น มี ลั ก ษณะสอดคล้ อ งกับ งานวิ จัย ของผู้ วิจั ย โดยมุ่ งศึ ก ษาการด าเนิ น งาน
ประชาสัมพันธ์ของสถาบันการศึกษาใน 4 ขั้นตอนเช่นกัน คือ 1) การวิจัย-การรับฟัง 2) การวางแผนการตัดสินใจ 3) การสื่อสาร 4) การประเมินผล ผู้วิจัยจึงนาผลการวิจัยที่ได้ แนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ มาใช้
เพื่อช่วยในการจัดระเบียบข้อมูล รวมทั้งผลการวิจัยนี้มีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลด้านต่าง ๆ และ
เห็นคาตอบที่น่าสนใจ
ประอรพิชญ์ คัจฉวัฒนา (2550 : 192-226) ได้ศึกษาบทบาท และกลยุทธ์งานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยของรัฐ ศึก ษาเฉพาะกรณีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลการศึกษาค้นคว้า
พบว่า 1) นโยบายงานประชาสัมพันธ์ในด้านการสื่อสารให้ กลุ่มเป้าหมายทั้ง ภายใน และภายนอก
องค์กร 2) หน่วยงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นหน่วยงานใน
ระดับ กอง 3) ปั ญ หา และอุ ป สรรค ในการด าเนิ น งานประชาสั ม พั น ธ์ที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ ปั ญ หาด้ าน
งบประมาณที่ มี ไม่ เพี ย งพอในการด าเนิ น งานประชาสั ม พั น ธ์ ปั ญ หาด้ านการบริ ห ารจั ด การสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ ในด้านการนามาใช้ที่ยัง ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และบุคลากรภายในองค์กร ไม่
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ค่อยให้ความร่วมมือในการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ขององค์กร 4) บทบาทงานประชาสัมพันธ์ การส่ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ 5) กลยุทธ์งานประชาสัมพันธ์ในส่วนของกลยุทธ์งานประชาสัมพั นธ์ภายในองค์กร
ควรส่ งเสริมการจั ดกิจกรรมสานสั มพั นธ์ภ ายในองค์ กร และสร้างเครือข่ายงานประชาสั มพั นธ์ให้
กระจายไปยังกลุ่มบุคลากรทุกกลุ่ม เพื่ อสร้างทัศนคติ และความเข้าใจอันดีต่อองค์กร ตลอดจนเพื่อ
ป้องกันความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นในองค์กร
งานวิ จั ย ข้ า งต้ น มี ลั ก ษณะสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของผู้ วิ จั ย โดยมุ่ ง ค้ น หาปั ญ หาในการ
ดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของสถาบันการศึกษาเช่นเดียวกัน ในขณะที่ประเด็นอื่น ๆ ก็เป็นส่วนย่อย
ๆ ของกระบวนการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงนาผลการวิจัยที่ได้ แนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ
มาใช้ เพื่อช่วยในการจัดระเบียบข้อมูล รวมทั้งผลการวิจั ยนี้มีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลด้านต่าง ๆ
และเห็นคาตอบที่น่าสนใจ
อัญชิรี บัวศรี (2550) ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการบริหารงานประชาสัมพัน ธ์วิทยาลัย
ชุมชนสระแก้ว ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัญหาการบริหารงานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
ได้ แ ก่ ด้ า นการก าหนดปั ญ หา ด้ านการประเมิ น ผล ด้ า นการวางแผน ด้ า นการด าเนิ น งาน และ
ติดต่อสื่อสาร 2) แนวทางในการแก้ปัญหาการบริหารงานประชาสัมพันธ์วิ ทยาลัยชุมชนสระแก้วตาม
ทัศนะของบุ คลากร และนั กศึกษาวิทยาลัยชุมชนสระแก้วปรากฏดังนี้ 3.1 ด้านการกาหนดปัญหา
ปรากฏผลดังนี้ อันดับ ที่ 1 คือ จัดตั้งคณะกรรมการดา เนินงานประชาสัมพัน ธ์ที่มีขอบเขตอานาจ
หน้าที่ชัดเจน อันดับที่ 2 คือ ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ ชัด เจนก่อนสรุปปัญหา และอันดับที่ 3 คือ
กาหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย 3.2 ด้านการวางแผน ปรากฏผลดังนี้ อันดับที่ 1 คือ
จัดตั้งคณะกรรมการกาหนดนโยบาย วัตถุ ประสงค์เป้าหมายของงานประชาสัมพันธ์ อันดับที่ 2 คือ
สรุ ป สภาพปั ญ หาอุ ป สรรค พร้ อ มทั้ ง แนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หา และอั น ดั บ ที่ 3 คื อ จั ด ประชุ ม
คณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง 3.3 ด้านการดาเนินงาน และการติดต่อสื่อสาร ปรากฏผลดังนี้อันดับ ที่
1 คือจัดกาหนดขั้นตอนการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ชัดเจน อันดับ ที่ 2 คือ จัดตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบในการดาเนินงานเหมาะสม และอันดับ ที่ 3 คือ จัดหาสื่อและกิจกรรมต่างๆ อย่างเพียงพอ
ต่อภารกิจ 3.4 ด้านการประเมินผล ปรากฏผลดังนี้ อันดับที่ 1 คือ จัดตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ ด้านการประเมินผล อันดับที่ 2 คือ กาหนดเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจนและเหมาะสม
และอันดับที่ 3 คือเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินผลอย่างเพียงพอ
งานวิจัยข้างต้น เป็นการค้นหาคาตอบเกี่ยวกับปัญหาในการบริหารงาน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของผู้วิจัย แต่ผู้วิจัยต้องทบทวนวรรณกรรม ค้นคว้าหาทฤษฎี และองค์วามรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่เพื่อ
นาไปสู่การสร้างกรอบแนวความคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิจัย นี้เป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังการ
ออกแบบการวิจัยการกกาหนดประชากรเป้าหมาย และการสุ่มตังอย่าง
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เยาวภา บัวเวช (2550) ศึกษารูปแบบการบริหารงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการบริหารงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วย 4
ปัจจัย ที่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ (1) ด้านผู้บริหาร ประกอบด้วยนโยบาย วัตถุประสงค์
ภาวะผู้ น าแรงจู งใจ การสร้ างบรรยากาศการสื่ อสารในองค์ กร (2) ด้านระบบการบริ ห ารองค์ ก ร
ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การจัดบุคลากรเข้าทางาน ค่าตอบแทน การประสานงาน
และงบประมาณ (3) ด้านบุคลากร ประกอบด้วย คุณลักษณะของบุคลากร การฝึ กอบรม พัฒนา และ
ความผูกพัน (4) ประเภทของสื่อ ประกอบด้วย สื่อบุคคล สื่อมวลชน สื่อกิจกรรมพิเศษ สื่อเทคโนโลยี
และสื่อเบ็ดเตล็ด ภายในมหาวิทยาลัย มีความสัมพันธ์
กับรูปแบบการบริหารงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิท ยาลัยราชภัฏ ในขณะที่ระบบการบริหารองค์กร
ไม่มีอิทธิพลต่อประเภทของสื่อต่าง ๆ
งานวิ จั ย ข้ า งต้ น แตกต่ า งจากงานวิ จั ย ของผู้ วิ จั ย แต่ งานวิ จั ย ข้ างต้ น ได้ ร ะบุ ถึ งปั จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธ์ กับรูปแบบการบริหารงานประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ผู้บริหาร ระบบการบริหาร บุคลากร
และสื่ อที่ ใช้ ซึ่ งข้อ มูล จากงานวิจั ย มาช่ว ยในการก าหนดปั ญ หา วัต ถุ ป ระสงค์ และข้ อสั น นิ ษ ฐาน
รวมทัง้ ผลการวิจัยนี้ จะช่วยให้ผู้วิจัยได้มองเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลด้านต่าง ๆ และเห็น
คาตอบที่น่าสนใจ
จอย ทองกล่อมสี (2550) ศึกษาเกี่ยวกับ กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ การรับรู้ข่ าวสารและ
ภาพลักษณ์ของคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผลการศึกษาพบว่า (1) การดาเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ใช้กลยุทธ์เชิงรับเป็นหลัก และกลยุทธ์เชิงรุกเป็ นรอง โดยกาหนดกลยุทธ์รองรับ 3 กล
ยุทธ์หลัก คือ กลยุทธ์การใช้ สื่อประชาสัมพันธ์ กลยุทธ์การนาเสนอสารประชาสัมพันธ์ และกลยุทธ์
การประสานความร่วมมือ (2) ปัญหาและอุปสรรคในการดา เนินงานประชาสัมพัน ธ์ คือ ปัญหาด้าน
โครงสร้างองค์กร ปัญหาด้านการจัดระบบภายในหน่วยงาน ปัญหาด้านข้อมูล และปัญหาด้านนโยบาย
การจัดทาแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
งานวิ จั ย ข้ า งต้ น สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของผู้ วิ จั ย ในประเด็ น ปั ญ หาในการด าเนิ น งาน
ประชาสัมพันธ์ ซึ่งข้อมูลจากงานวิจัยมาช่วยในการกาหนดปัญหา วัต ถุประสงค์ และข้อสัน นิษฐาน
รวมทั้งผลการวิจัยนี้ จะช่วยให้ผู้วิจัยได้มองเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลด้า นต่าง ๆ และเห็น
คาตอบที่น่าสนใจ
สุ วิส าข์ เหล่ าเกิ ด (2551) ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การน าเสนอรูป แบบการประชาสั ม พั น ธ์เชิ งรุ ก
สาหรับงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
สาหรับงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ขั้น ที่ 1 การศึกษา
ปั ญ หา และสภาพการด าเนิ น งานประชาสั ม พั น ธ์ข องมหาวิท ยาลั ย ศิ ล ปากร ขั้ น ที่ 2 การพั ฒ นา
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บุคลากรงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน ขั้น ที่ 3 การ
วิเคราะห์ผลที่ได้จากการวิ จัย และการศึกษาดูงานเพื่อจัดทาแผนงาน และเขียนโครงการ เพื่อการ
พัฒ นาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ศิลปากร ขั้น ที่ 4 การจัดโครงการประชุม เชิง
ปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ศิลปากร และขั้นที่ 5 การ
ประเมิ น การประชาสั ม พั น ธ์ ซึ่ ง ผลการประเมิ น รั บ รองรู ป แบบการประชาสั ม พั น ธ์ เชิ ง รุ ก โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิพบว่า รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมในระดับมาก
งานวิจัยข้างต้นแตกต่างจากงานวิจัยของผู้วิจัย โดยมุ่งนาเสนอรูปแบบการทาประชาสัมพันธ์
เชิงรุกของสถาบันการศึกษา อย่างไรก็ตามข้อ มูลที่ได้จากงานวิจัยชิ้นนี้ผู้วิจัยนาไปใช้ เพื่อการทบทวน
วรรณกรรม ค้นคว้าหาทฤษฎี และองค์ความรู้ต่าง ๆ ผู้วิจัยคัดเลือกอ้างอิง เฉพาะเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับที่กาลังทาวิจัยอยู่เท่านั้น และเลือกทฤษฎีที่อ้างอิงแพร่หลาย และเป็นทีย่ อมรับกันทั่วไป
จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่นาเสนอมาข้างต้น จะเห็นได้ว่างานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้น ศึกษาการการ
ดาเนิ น งานประชาสัมพันธ์ของสถาบันการศึกษาไทย จะเห็นได้ ว่ายังไม่มีงานวิจัยใดที่เกี่ยวข้อ งกับ
กระบวนการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภั ฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก เป็นการเฉพาะ
นั้น ดังนั้นในการศึกษาเรื่องปัญหา และการแก้ปัญหางานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มภูมิภาคตะวันตกจะมุ่งศึกษาลั กษณะการดาเนินงานประชาสั มพันธ์ โดยใช้แนวคิดกระบวนการ
ดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของ Cutlip, Center & Broom (2006) ประกอบด้วย การวิจัยรับฟังความ
คิ ด เห็ น การวางแผนงาน การสื่ อ สาร และการประเมิ น ผล ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย เห็ น ว่ า การด าเนิ น งาน
ประชาสั ม พั น ธ์ ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น กระบวนการ มี ขั้ น ตอนที่ ต่ อ เนื่ อ งกั น จะเป็ น การเสริ ม สร้ า ง
ความสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดีระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก กับประชาชนที่
เกี่ยวข้องรวมทั้งระหว่างสมาชกในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตกด้วย และยังส่งผลให้
เกิดความร่วมมือและสนับสนุนการดา เนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้นนั้น มีข้อค้นพบเกี่ยวกับปัญหาในการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ที่
คล้ า ยคลึ ง กั น ได้ แ ก่ ปั ญ หาด้ า นงบประมาณ โครงสร้ า งการบริ หาร บุ ค ลากร วั ส ดุ อุ ป กรณ์
กระบวนการบริหารงาน และสมาชิกในองค์กร ไม่ให้ความร่วมมือในการดาเนินงานประชาสั มพันธ์ ซึ่ง
ผู้วิจัยเห็นว่า ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นกับองค์กรที่มีลักษณะการบริหารงานแบบราชการ
ในการวิจั ยนี้ ผู้วิจั ยจึงได้น าปั ญหาเหล่านี้ มาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ และเพิ่มเติมปัญ หาในการ
ดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตกอีก 2 ปัจจัย คือประสิทธิภาพ
การสื่ อสารภายในองค์ กรความเหลื่ อมล้ า ระหว่างข้าราชการกับ พนั กงานมหาวิท ยาลั ยพนัก งาน
ราชการ และลูกจ้างชั่วคราว

