บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
รายงานการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษาในครั้งนี้ มุ่งศึกษากลยุทธ์การดาเนิ นงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์ในรู ปแบบโครงงานเรื่ อง “การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ “บัตรเดอะ
วันการ์ ดในงาน แกรนด์โอเพนนิ่ ง โรบินสัน สาขาเพชรบุรี” ของบริ ษทั ลักษ์ดี จากัด ดังนั้น
ผูป้ ฏิบตั ิงานจึงได้หา แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องมาทาการวิเคราะห์เพื่อนาไปแก้ไขและ
ปรับปรุ งเพิ่ม ศักยภาพให้กบั องค์กรในด้านกิจกรรมพิเศษต่อไป แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องกับการทาวิจยั แบ่งเป็ น
2.1 แนวคิดและทฤษฎีการประชาสั มพันธ์
2.2 แนวคิดและทฤษฎีกระบวนการดาเนินงานประชาสั มพันธ์
2.3 แนวคิดและทฤษฎีการประชาสั มพันธ์ ธุรกิจ
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการจัดกิจกรรมพิเศษเพือ่ การประชาสั มพันธ์
2.5 งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
2.1 แนวคิด และทฤษฎีการประชาสั มพันธ์
ความหมายของการประชาสั มพันธ์
“การประชาสัมพันธ์” (Public Relations) เป็ นคาที่ใช้กนั อย่างแพร่ หลายมากในปั จจุบนั ทั้ง
ตามหน่วยงาน องค์การ สถาบันต่างๆ และในหมู่สาธารณชนทัว่ ไป ที่เป็ นเช่นนี้น่าจะเป็ น เพราะงาน
ประชาสัมพันธ์กาลังได้รับความสนใจและการยอมรั บจากประชาชนทัว่ ไป ในฐานะที่ การ
ประชาสัมพันธ์เป็ นงานเสริ มสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างหน่ วยงาน สถาบัน และ กลุ่ม
ประชาชนที่ เ กี่ ย วข้อ ง ดัง นั้น การเข้า ใจในความหมาย นิ ย ามหรื อ ค าจ ากัด ความทางด้า นการ
ประชาสัมพันธ์นบั ว่าเป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับผูเ้ ริ่ มทาการศึกษานี้ (วิรัช ลภิรัตนกุล,2546:1)
Kelly (1967) (อ้างถึงในวิรัช ลภิรัตนกุล,2546:9) กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์เป็ นคาที่ ถูก
นาไปใช้ใ นความหมายของการโฆษณาชวนเชื่ อในหน่ ว ยงานธุ รกิ จ (Business propaganda
programs)
Bernays (1952:3 อ้างถึงในวิรัช ลภิ รัตนกุล ,2546:9) ได้ให้คาจากัดความว่าการ
ประชาสัมพันธ์มีความหมาย 3 ประการ คือ
1. เป็ นการเผยแพร่ ช้ ีแจงข่าวสารให้ประชาชนทราบ
2. ชักชวนให้ประชาชนมีส่วนร่ วม และเห็นพ้องด้วยกับวัตถุประสงค์และสนับสนุนการ
ดาเนินการของสถาบัน
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3. ประสานความคิดเห็นของกลุ่มประชากรที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย และ วิธี
ดาเนินงานของสถาบัน
นงลักษณ์ สุ ทธิวฒั นพันธ์ (2545:18) กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์เป็ นการดาเนินงาน อย่างมี
ระเบี ยบแบบแผน และมีการกระทาอย่างต่อเนื่ องกันไป เพื่อสร้ างความเข้าใจอันดี ระหว่าง
สาธารณชนกับหน่วยงานขององค์กร ด้วยวิธีที่ประชาชนยอมรับและมีการติดต่อไปมาทั้ง สองฝ่ าย
การประชาสัมพันธ์จะเป็ นการกระทา คาพูด สถานการณ์ใดๆที่มีอิทธิพลในการชักจูง ให้ประชาชน
เห็นด้วย ช่วยเหลือสนับสนุ น ยิ่งไปกว่านั้น การประชาสัมพันธ์ยงั เป็ นการสารวจ ประชามติว่า
ประชาชนมีทศั นคติต่อสถาบันองค์การอย่างไร ถ้าเห็นด้วยก็จะทาให้ดียิ่งๆ ขึ้น แต่ถา้ ไม่เห็นด้วยก็
จะต้องแก้ไขปรับปรุ งต่อไป
เสรี วงษ์มณฑา (2542:83) ได้ให้คานิยามว่า การประชาสัมพันธ์เป็ นความพยายามที่ มีการ
วางแผนในการที่จะมีอิทธิพลเหนือกว่าความคิดจิตใจของสาธารณชนที่เกี่ยวข้อง โดยการกระทาสิ่ ง
ที่มีคุณค่าต่อสังคม เพื่อให้สาธารณชนเหล่านั้นมีทศั นคติต่อหน่ วยงาน องค์การ ห้างร้าน หรื อ
สมาคม ตลอดจนภาพพจน์ ที่ ดี เ กี่ ย วกับ หน่ ว ยงานต่ า งๆเหล่ า นั้น เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานได้รั บ การ
สนับสนุนและความร่ วมมือที่ดีจากสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในระยะยาว ต่อเนื่องกันไปเรื่ อยๆ
วิรัช ลภิรัตนกุล (2540:2) ได้ให้ความหมายของการประชาสัมพันธ์ว่า การประชาสัมพันธ์
คือ การเสริ มสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี (Good Relationship) ระหว่างองค์การ สถาบัน
กับกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อหวังผลในการร่ วมมือและสนับสนุนจากประชาชน
พรทิพย์ วรกิจโภคาทร (2540:33) ได้สรุ ปความหมายของการประชาสัมพันธ์ไว้ว่า หมายถึง
การปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ ตามแผนการของการสื่ อสารที่ได้กาหนดไว้เพื่อส่ งเสริ ม ความเข้าใจอัน
ถูกต้องตรงกันในอันที่จะสร้างความเชื่อถือ ศรัทธา และความร่ วมมือ ระหว่าง สถาบันกับประชาชน
กลุ่มเป้ าหมาย โดยการปฏิบตั ิกิจกรรมที่ต่อเนื่ องและหวังผล ระยะยาว และพรทิพย์ วรกิจโภคาทร
(2530:2) ยังได้สรุ ปคุณลักษณะที่สาคัญของการประชาสัมพันธ์ไว้ ดังนี้
1. เป็ นการทางานที่มีจุดหมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างสถาบันและประชาชน
ให้เกิดขึ้น
2. เป็ นการทางานที่มีการวางแผน สุ ขมุ รอบคอบ และมีการติดตามผลการที่ได้กาหนดไว้
3. เป็ นการทางานในรู ปของการสื่ อสาร ซึ่งเป็ นทั้งการสื่ อสารสองทางและเป็ นการสื่ อสาร
ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการโน้มน้าวใจ
4. เป็ นการทางานที่ตอ้ งการมี อิทธิ พลต่อความคิดเห็ น หรื อทัศนคติ ของประชาชน
กลุ่มเป้ าหมาย
5. เป็ นการทางานที่ต่อเนื่อง ไม่ใช่ทาเพียงครั้งหรื อสองครั้ง หรื อทาเพียงชัว่ ระยะเวลา หนึ่ง
เท่านั้น
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วิจิตร อาวะกุล (2539:9) กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์เป็ นการส่ งเสริ มและความพยายาม
ของหน่วยงานที่ตอ้ งการความร่ วมมือ ความเข้าใจในการปฏิบตั ิงานตามแผนงานเพื่อสร้างทัศคติ ที่ดี
จากประชาชนต่อหน่วยงาน และก่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ ความเชื่อมัน่ ความศรัทธา เพื่อให้เกิด
การยอมรับสนับสนุนจากประชาชนในการดาเนิ นงานตามแผน นโยบายของหน่ วยงาน ให้บรรลุ
ตามพันธกิจเป้ าหมายที่วางไว้กล่าวโดยสรุ ปได้ดงั นี้
1. เพื่อชี้แจงให้ทราบ
2 .เพื่อเผยแพร่ ข่าวสารต่างๆ
3. เพื่อส่ งเสริ มความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
4. เพื่อโน้มน้าวให้เกิดการสนับสนุนจากกลุ่มเป้ าหมาย
5. เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ไว้วางใจ
6. เพื่อความเลื่อมใสศรัทธา
สุ พิณ ปั ญญามาก (2526:27-28) อธิ บายไว้ว่า “ความพยายามที่มีแผนที่จะมีอิทธิ พลต่อ
ความคิดและทัศนคติของประชาชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน”
Baskin, Aronoff & Lattimore (1997) ได้ให้คานิยามว่า การประชาสัมพันธ์เป็ นการ จัดการ
ขององค์การเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีกบั ผูร้ ับสารกลุ่มต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เกี่ยวกับความ
คิดเห็น (Opinion) ทัศนคติ (Attitude) และค่านิยม (Value) หรื อเป็ นการติดต่อสื่ อสารกับชุมชนทั้ง
ภายในและภายนอก เพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์การกับสาธารณชน ดังนั้นกล่าวสรุ ปได้ว่า การ
ประชาสัมพันธ์เป็ นกระบวนการสื่ อสาร เผยแพร่ ขอ้ มูลจาก องค์กรหรื อสถาบันไปสู่ ประชาชนที่
ต่อเนื่ องและมีแบบแผน เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้ าหมายเกิด ความนิ ยมชมชอบ เลื่อมใสศรัทธา
ความเข้าใจ ความไว้วางใจต่อองค์กร
ความสาคัญของการประชาสั มพันธ์
การประชาสั ม พัน ธ์ เ ป็ นงานที่ มี ข อบเขตกว้า งขวางมี ร ะบบงานที่ ซั บ ซ้ อ น แต่ ง าน
ประชาสัมพันธ์จะช่วยส่ งเสริ มลักษณะความเป็ นผูน้ าขององค์การและบุคคล ทั้งยังช่วยให้เกิด ความ
เข้าใจ ความร่ วมมือ ทั้งจากพนักงานภายในและประชาชนภายนอกด้วย นับว่างาน ประชาสัมพันธ์มี
คุณค่าต่อสถาบันต่างๆ เป็ นอย่างยิง่ ซึ่งพอจะสรุ ปความสาคัญของการ ประชาสัมพันธ์ได้ดงั นี้
1. การประชาสัมพันธ์ช่วยส่ งเสริ มภาพลักษณ์และสร้างค่านิ ยมของหน่ วยงานได้ดีข้ ึน
หมายถึง การสร้างความรู ้ สึกประทับใจที่บุคคลหลายๆ กลุ่มมีต่อหน่ วยงานนั้นๆ รวมทั้งลูกจ้าง
ลู ก ค้า ผูบ้ ริ โ ภค ชุ ม ชน พ่อ ค้า และรั ฐ บาล โดยการสร้ า งความสั ม พัน ธ์ อ ัน ดี กับ กลุ่ ม ชนเหล่ า นี้
เผยแพร่ ช้ ีแจงข่าวสารให้ประชาชนเห็นคุณความดีให้เกิดความเลื่อมใสและสร้างความผูกพันทางใจ
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2. การประชาสัมพันธ์ช่วยป้ องกันรักษาชื่ อเสี ยงของหน่ วยงาน หมายถึง มีการพัฒนา
ปรั บปรุ งตัวเอง รวมทั้งสิ นค้าและการบริ การต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนแล้ว
โอกาสที่ประชาชนได้รับความไม่สะดวก เกิดความเข้าใจผิด หรื อมองในแง่ร้ายซึ่งจะเป็ นผลใน การ
นาไปวิพากย์วิจารณ์ให้เกิดเสี ยชื่อเสี ยงย่อมไม่มีหรื อมีนอ้ ยมากเพราะเราได้ตรวจสอบความคิดเห็น
ทัศนคติของประชาชนและการปรับปรุ งอยูเ่ สมอ
3. การประชาสัมพันธ์ช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ทาให้เกิดความร่ วมมือกับหน่วยงาน
และฝ่ ายบริ ห าร เพราะการประชาสัมพันธ์เป็ นการสร้ างความเข้าใจอันดี ระหว่างฝ่ ายบริ หารกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง ด้วยการให้ข่าวสารข้อเท็จจริ งและความถูกต้อง มิได้เป็ น การจูงใจ หรื อโฆษณา
ชวนเชื่อด้วยกลวาจา ย่อมทา ให้เกิดความร่ วมมือร่ วมใจกับ ฝ่ ายบริ หารขึ้น
4. การประชาสัมพันธ์ช่วยการขายและการตลาด การประชาสัมพันธ์เป็ นการปูพ้ืน ค่านิยม
ทัศนคติที่ดีให้เกิดกับหน่วยงาน เมื่อประชาชนมีค่านิ ยม ความรู ้สึกที่ดีแล้วก็มีใจพร้อม ที่จะรับฟั ง
ข่าวสาร การโฆษณาสิ นค้า หรื อบริ การต่างๆ ซึ่ งเป็ นแรงกระตุน้ ให้เกิด ความต้องการอยากได้และ
ตัดสิ นใจซื้อในที่สุด
ดังนั้นกล่าวสรุ ปได้ว่า ความสาคัญของการประชาสัมพันธ์จะช่ วยส่ งเสริ มลักษณะความ
เป็ นผูน้ าขององค์การและบุคคล ช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ทั้งยังช่วยให้เกิดความเข้าใจ ความ
ร่ วมมือ ทั้งจากพนักงานภายในและประชาชนภายนอก
การประชาสัมพันธ์มกั จะถูกเข้าใจสับสนกับการโฆษณา คนจานวนมากมักจะเข้าใจว่าการ
โฆษณาและการประชาสัมพันธ์มีความหมายเหมือนกัน จนบางทีเราเรี ยกการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์เป็ น “การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ” ซึ่ งในความเป็ นจริ งการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์มีความแตกต่างกันพอสมควร ดังนี้
การโฆษณา (Advertising) เป็ นการกระทาการใดๆ อันเป็ นการชักจูงใจต่อกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะ โดย
มีวตั ถุประสงค์เพื่อการจาหน่ายสิ นค้าหรื อบริ การ ซึ่งอาศัยสื่ อมวลชน (Massmedia) ในการส่ งผ่าน
ข้อมูลข่าวสารซึ่งต้องเสี ยค่าใช้จ่ายและมิได้เป็ นไปในรู ปส่ วนตัว
การประชาสัมพันธ์ (Public Relation) เป็ นการติดต่อสื่ อสารจากองค์การไปสู่ สาธารณชนที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงรับฟั งความคิดเห็นและประชามติจากสาธารณชนที่มีต่อองค์การ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
สร้างความเชื่อถือ ภาพลักษณ์ ความรู ้ และแก้ไขข้อผิดพลาดในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
ลักษณะของการประชาสั มพันธ์
ลักษณะของการประชาสัมพันธ์มีดงั ต่อไปนี้
1.การประชาสัมพันธ์เป็ นการสื่ อสารสองทาง (Two-way communication) เป็ นการสื่ อสาร
จากผูส้ ่ งไปยังผูร้ ับเกี่ยวกับข่าวสารขององค์การที่ตอ้ งการสื่ อสารให้สาธารณชนรับทราบ และเข้าใจ
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และยังเป็ นการสื่ อสารย้อนกลับจากผูร้ ับ คือ สาธารณชน ไปยังองค์การเกี่ยวกับความคิดเห็นที่
เกี่ยวกับองค์การ
2.การประชาสัมพันธ์อาจมีกลุ่มเป้ าหมายหลายกลุ่ม (Multiple target group) เช่น พนักงาน
ลูกค้า ผูถ้ ือหุ ้น ชุมชน รัฐบาล หรื อหน่วยงานต่างๆ เป็ นต้น ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั วัตถุประสงค์ในการ
ประชาสัมพันธ์วา่ ต้องการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้ าหมายใดบ้าง
3.การประชาสัมพันธ์เป็ นการสื่ อสารเพื่อโน้มน้าวใจ ทั้งนี้การประชาสัมพันธ์ตอ้ งตั้งอยูบ่ น
หลักความจริ ง เพื่อมุ่งให้เกิดความเชื่อถือและปฏิบตั ิตามด้วยความสมัครใจ
4.การประชาสัมพันธ์เป็ นการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องและสม่าเสมอ โดยคาดหวังผล
ต่อเนื่ องในระยะยาว เพื่อให้สาธารณชนมีความศรัทธาและมีความไว้เนื้ อเชื่อใจต่อองค์การเพื่อให้
องค์การสามารถดาเนินกิจการ อยูใ่ นระยะยาวได้
5.การประชาสัมพันธ์เป็ นการดาเนินงานอย่างเป็ นระบบ โดยจะมีการวางแผน ควบคุม และ
ประเมินผลของการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้มนั่ ใจว่าการดาเนิ นการประชาสัมพันธ์เป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
วัตถุประสงค์ ของการประชาสั มพันธ์
วิจิตร อาวะกุล (2541) ได้จาแนกวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ไว้ตามเป้ าหมาย ของ
งาน 3 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้
1. การประชาสั ม พัน ธ์ เ พื่ อ เสริ ม สร้ า งและรั ก ษาภาพลัก ษณ์ ต ลอดจนชื่ อ เสี ย งที่ ดี ข อง
องค์การ ในการดาเนิ นการประชาสัมพันธ์ขององค์การสถาบันใดๆ จะสาเร็ จลุล่วงไปได้โดยดีน้ นั
จาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องได้รับความร่ วมมือกับประชาชน ซึ่งร่ วมมือและสนับสนุนจากประชาชน จะ
เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ ประชาชนมีความศรัทธาและมีทศั นคติในทางบวกต่อตัวองค์กร อันจะนามาซึ่ ง
ความนิยมชื่นชม และชื่อเสี ยงขององค์การในสายตา และความรู ้สึกนึกคิดของประชาชน
2. การประชาสัมพันธ์เพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์หรื อชื่อเสี ยงที่ไม่ดีเมื่อเกิดเหตุการณ์ซ่ ึ ง อาจ
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรื ออาจมีผลกระทบกระเทือนต่อชื่อเสี ยง และความมัน่ คง ขององค์การ
สถาบัน นักประชาสัมพันธ์จาเป็ นต้องเร่ งดาเนิ นการเพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ที่เกิ ดขึ้นอย่างเร่ งด่วน
ที่สุด เพื่อคลี่คลายปั ญหาที่เกิดขึ้นและนาชื่อเสี ยงกลับมาโดยเร็ ว พร้อมป้ องกัน มิให้เกิดภาพลักษณ์
ในเชิงลบต่อองค์การ
3. การประชาสัมพันธ์เพื่อส่ งเสริ มการตลาดเป็ นการนาความรู ้ดา้ นการประชาสัมพันธ์มา
ประยุ ก ต์ ใ ช้กับ ความรู ้ เ รื่ องหลัก การตลาด โดยมุ่ ง ให้ เ กิ ด ความร่ วมมื อ และสนั บ สนุ น จาก
กลุ่มเป้ าหมายในเชิ งธุ รกิ จ โดยจะเน้นการเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การนั้นๆ ให้
ผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายได้รับทราบและชักชวนโน้มน้าวให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและ พฤติกรรม
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นอกจากนี้ วิรัช ลภิรัตนกุล (2546) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ไว้ 3
ประการ ดังต่อไปนี้
1. เพื่อสร้างความนิยมให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน
การสร้างความนิยมจากประชาชนโดยการปลุกกระตุน้ ให้ประชาชนเกิด ความนิยม ศรัทธา
ในนโยบาย การดาเนิ นงานของสถาบัน และผลงานต่างๆ ที่ได้กระทาแล้ว ซึ่ งเป็ นสิ่ งสาคัญ ที่ช่วย
สนับสนุ น การดาเนิ น งานของสถาบันให้เป็ นไปด้ว ยความราบรื่ น และบรรลุ วตั ถุประสงค์ตาม
เป้ าหมายของสถาบัน
2. เพือ่ เป็ นการป้ องกันและแก้ไขความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้น
ชื่ อ เสี ย งขององค์ก รเป็ นสิ่ ง ส าคัญ มาก ที่ อ งค์ก รต้อ งพยายามสร้ าง ปกป้ อง และรั ก ษา
ชื่อเสี ยงที่ดีขององค์กรไว้เพราะหากมีชื่อเสี ยงไปในทางลบ จะส่ งผลต่อภาพลักษณ์ที่มีต่อสถาบัน
ทางลบเช่นกัน องค์การจึงต้องดาเนิ นงานที่ซื่อสัตย์สุจริ ต ตรงไปตรงมา ประพฤติดีเพื่อสร้างและ
รักษาชื่อเสี ยงขององค์การ หากเกิดความเข้าใจผิด องค์การสามารถแก้ไขโดยการประชาสัมพันธ์ใน
สิ่ งที่ถูกต้องเพื่อให้ประชาชนเข้าใจได้
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร
การสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่มประชาชน หรื อบุคลากรภายในองค์กรโดยทัว่ ไป การ
ประชาสัมพันธ์อาจแบ่งตามลักษณะงานกว้างๆ ได้ 2 ประเภท (วิรัช ลภิรัตนกุล,2546) ดังนี้
3.1 การประชาสัมพันธ์ภายใน (Internal Public Relations) คือ การสร้างความเข้าใจ และ
สร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั กลุ่มบุคคลภายในองค์กรเอง ได้แก่ กลุ่มพนักงาน เจ้าหน้าที่ รวมถึง
นักการภารโรง คนขับรถ ภายในองค์การ สถาบันให้เกิดมีความกลมเกลียว สามัคคีกนั ใน หมู่
ผูร้ ่ วมงาน รวมทั้งการเสริ มสร้างขวัญ ความรักใคร่ ผกู พัน และจงรักภักดีต่อหน่วยงาน
3.2 การประชาสัมพันธ์ภายนอก (External Public Relations) คือ การสร้างความเข้าใจ และ
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั ประชาชนภายนอกกลุ่มต่างๆ ได้แก่ ประชาชนทัว่ ไป ลูกค้า ให้เกิด ความรู ้
ความเข้าใจ และให้ความร่ วมมือกับสถาบันด้วยดี
วิรัช ลภิ รัตนกุล (2540:145-146) ในการด าเนิ น งานใด ๆ ก็ตามจ าเป็ นต้องก าหนด
วัตถุประสงค์ในการปฏิบตั ิงานเพื่อเป็ นแนวทางหรื อกรอบในการดาเนิ นงาน การประชาสัมพันธ์ก็
เช่นเดียวกันต้องมีการกาหนดวัตถุประสงค์ซ่ ึงการกาหนดวัตถุประสงค์น้ ีอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่
กับวัตถุประสงค์และขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่ วยงาน แต่ละแห่ งเป็ นหลัก ดังนั้น
วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์มีหลักใหญ่ๆ 3 ประการ คือ
1. เพื่อบอกกล่าวหรื อชี้แจงเผยแพร่ ให้ทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงค์การดาเนินงาน และ
ผลงาน หรื อกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนข่าวคราวความเคลื่อนไหวขององค์กรให้กลุ่มประชาชน ที่
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เกี่ ยวข้องได้รับทราบ ทาให้องค์กรเป็ นที่รู้จกั เข้าใจและเลื่ อมใส ตลอดจนทาให้ประชาชนเกิ ด
ความรู ้สึกที่เป็ นไปในทางที่ดีต่อองค์กร
2. เพื่อป้ องกันและรักษาชื่ อเสี ยงองค์กร เป็ นการกระทาที่ป้องกันมิให้กลุ่มประชาชนที่
เกี่ ยวข้องกับสถาบันเกิ ดความเข้าใจผิดในตัวองค์กร การป้ องกันรักษาชื่ อเสี ยงไว้ก่อน ย่อมมีผล
ดีกว่า ที่จะต้องมาแก้ไขภายหลัง
3. เพื่อแก้ไขความเข้าใจผิด ทาให้เกิ ดความเข้าใจที่ถูกต้อง เมื่อมีความเข้าใจผิดเกี่ ยวกับ
องค์กรเกิ ดขึ้นในกลุ่มประชาชน จะต้องรี บดาเนิ นการแก้ไขโดยด่ วนอย่างเหมาะสม และทันต่อ
เหตุการณ์ ดังนั้นกล่าวสรุ ปได้ว่า วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์เพื่อเป็ นเผยแพร่ ช้ ี แจง
นโยบายการดาเนินงานที่ถูกต้องและชัดเจน เพื่อเสริ มสร้างชื่อเสี ยงให้กบั องค์กร โดยมุ่งเน้นให้ เกิด
ความร่ วมมือและสนับสนุนจากกลุ่มเป้ าหมายของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเป็ นหลัก
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
งานประชาสัมพันธ์ทวั่ ไปมากที่ สุด ได้แ บ่ งกระบวนการด าเนิ น งานประชาสัมพัน ธ์ออกเป็ น 4
ขั้นตอน ได้แก่
2.2.1. การวิจยั การรับฟั งข้อคิดเห็น (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 นการโดยการนาข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 มาเป็ นแนวทางในการวางแผน เมื่อทราบ
ปั ญหาที่เกิดขึ้นการลงมือปฏิบตั ิและการทาการสื่ อสารที่วางแผนและกาหนดไว้แล้วใน ขั้นตอนที่ 2
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
2.2.3. การติดต่อสื่ อสาร(Communication –Acyion)คือ การสื่ อสารขั้นตอนนี้เป็ 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
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จากแนวความคิ ด ของ Cutlipและ Center
ข้า งต้น ได้มี ก ารน ามาพัฒ นาโดยอาศัย
กระบวนการเดิมเป็ นสาคัญเพียงแต่มีขอ้ ปลีกย่อยต่างกันออกไป เช่น 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
ด าเนิ น งานประชาสัมพัน ธ์อย่างไร รากฐานสาคัญนั้น ยังคงอยู่ใ นแนวความคิ ด ของ Cutlipและ
Center ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้นาเอาหลักฐานสาคัญนั้นมาศึกษา โดยสามารถนาเสนอกระบวนการดาเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ได้ดงั ภาพที่ 2.1 ต่อไปนี้
การวิจยั - รับฟัง
(Research - Listening)
การวางแผน การตัดสิ นใจ
(Action Planning - Decision)
การติดต่อสื่ อสาร

ผลสะท้อนกลับ
(Feedback)

(Communication –Acyion)
การประเมินผล
(Evaluation)
รู ปที่ 2.1 กระบวนการประชาสัมพันธ์
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ที่มา:กรรณิ กา อัศวดรเดชา (2544) สื่ อและเครื่ องมือเพื่อการประชาสัมพันธ์ หน้า 6
กรุ งเทพมหานคร โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ดัดแปลง)
2.3 แนวคิด และทฤษฎีการประชาสั มพันธ์ ธุรกิจ
ความหมายของการประชาสั มพันธ์ ธุรกิจ
จากความหมายของการประชาสั ม พัน ธ์ ธุ ร กิ จ และประเด็ น ซึ่ งเป็ นหลั ก ในการ
ประชาสัมพันธ์ ทาให้สามารถนามาสรุ ปเป็ นความหมายของการประชาสัมพันธ์ธุรกิจได้วา่
รัตนาวดี ศิริทองถาวร (2548:35) ได้สรุ ปความหมายการประชาสัมพันธ์ธุรกิจไว้วา่ เป็ นการ
ดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์ขององค์การหรื อหน่วยงานธุรกิจ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดี กับกลุ่ม
ประชาชน โดยใช้วิธีการบอกล่าวเผยแพร่ และชี้ แจงเกี่ยวกับนโยบาย การดาเนิ นงาน กิจกรรม
รวมทั้งใช้วิธีการอื่นๆ ที่จะช่วยเสริ มสร้างความเข้าใจอันดี ชื่อเสี ยงเกียรติคุณขององค์การธุรกิจไปสู่
กลุ่มประชาชนตามเป้ าหมายขององค์การธุรกิจที่ได้คิดกาหนดไว้
รัตนาวดี ศิริทองถาวร (2546:153) ได้สรุ ปความหมายของการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ไว้ว่า
เป็ นกระบวนการสื่ อสารประชาสัมพันธ์ซ่ ึ งประกอบด้วยการวางแผน การบริ หารงานและ การ
ประเมินผลการประชาสัมพันธ์โดยมุ่งหวังที่จะสร้างความพึงพอใจและกระตุน้ ให้เกิด การซื้อ สิ นค้า
จากการสื่ อสารข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือ ทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการรับรู ้และสนใจเกี่ยวกับ องค์กรและ
สิ นค้า จึงจะถือว่าเป็ นการประชาสัมพันธ์สนับสนุนวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรง
วิรัช ลภิรัตนกุล (2546 : 403) การประชาสัมพันธ์ธุรกิจ คือ การดาเนินงานประชาสัมพันธ์
ของหน่ วยงานธุ รกิ จ เพื่อสร้ างความสัมพันธ์กับกลุ่มประชาชน อันได้แก่ บริ ษทั ธุ รกิ จ โรงงาน
อุตสาหกรรม เป็ นต้น โดยใช้วิธีการบอกล่าวเผยแพร่ และชี้ แจงเกี่ ยวกับนโยบายการดาเนิ นงาน
รวมทั้งวิธีอื่นๆ เพื่อที่จะช่วยเสริ มสร้างความเข้าใจอันดีและชื่ อเสี ยงเกี ยรติคุณของหน่ วยงานนั้น
ไปสู่ ก ลุ่ มประชาชนเพื่อให้ไ ด้รับความนิ ย มและความร่ ว มมื อจากกลุ่ มประชาชนต่ างๆ ในการ
สร้างสรรค์ผลสาเร็ จแก่งานใดๆ ของหน่วยงานนั้น
องค์กรโดยเฉพาะธุรกิจส่ วนใหญ่ไม่ได้ให้ความสนใจกับธุรกิจรอบข้าง มุ่งแต่จะกอบโกย
หวังผลกาไรเข้ากิจการ แต่ต่อมา ไอ วีลี (Ivy Lee) บิดาของการประชาสัมพันธ์ได้พยายามชี้แจง ให้
เจ้าของกิจการทั้งหลายตระหนักว่า แนวความคิดนั้นไม่ถูกต้อง และได้เสนอแนวความคิดใหม่ ที่วา่
ธุรกิจควรต้องบาเพ็ญตนเป็ นสมาชิกที่ดีของสังคม (Good Corporate Citizen) โดยยึดถือ คติว่า ถ้า
สังคมเจริ ญธุ รกิจก็เจริ ญตาม ทานองเดียวกันหากสังคมตกต่า ธุ รกิจก็พลอยตกต่าไปด้วย สาหรับ
ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น จะต้องมีแนวทางดังนี้
1. ผลิตสิ นค้าที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคม (Social Product)
2. จาหน่ายจ่ายแจกสิ นค้าที่เหมาะสม ที่ประชาชนจะหาซื้อได้ (Social Price)
3. มีกาไรเพียงพอที่จะอยูใ่ นสังคมได้โดยไม่เดือดร้อน (Social Profit)
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ซึ่งแนวคิดนี้เป็ นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในปัจจุบนั
ดังนั้น การประชาสัมพันธ์ที่นามาใช้ในวงการธุ รกิ จ จึงเป็ นหน้าที่อนั หนึ่ งในการจัดการ
ธุรกิจ ทั้งนี้ เพราะเกี่ยวพันถึงการสร้างความสัมพันธ์ และรักษาไว้ซ่ ึ งความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกลุ่ม
ต่างๆ เช่น กลุ่มผูถ้ ือหุ ้น กลุ่มลูกค้า เป็ นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการสร้างความเชื่อถือในตัวสิ นค้า หรื อ
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั หรื อองค์การ และเพื่อให้การดาเนินงานของบริ ษทั ได้รับความเลื่อมใส และอยู่
ในความนิ ยมของประชาชนตราบนานเท่านาน ในสังคมปั จจุบนั มีการนาเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่
ต่างๆ เข้ามาใช้ในการผลิตกันเป็ นอย่างมาก ธุรกิจต่างๆ จึงมีการแข่งขันกันสูง เพื่อให้ขายสิ นค้าหรื อ
บริ การให้ได้มากที่สุด การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ตลอดจนการสื่ อสารในรู ปแบบอื่นๆ จึง
ถูกนามาใช้เพื่อสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อเสริ มสร้างความรู ้ความเข้าใจในผลิตผลของ
ธุรกิจ โดยผ่านทางเครื่ องมือสื่ อสารและเทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดจนสื่ ออื่นๆ ที่หน่วยงานสามารถ
ผลิตและเผยแพร่ ได้เอง ซึ่งในการดาเนินประชาสัมพันธ์ธุรกิจ จึงมีหลัก สาคัญๆ ที่ใช้ดงั นี้คือ (วิรัช
ลภิรัตนกุล : 2540:407-408)
1. เผยแพร่ ช้ ี แจงข่าวสารเกี่ยวกับนโยบาย การดาเนิ นงาน กิ จกรรม ผลงานให้แก่กลุ่ม
ประชาชนเป้ าหมายและประชาชนทัว่ ไปได้ทราบและเข้าใจ
2. สร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั กลุ่มประชาชนต่างๆ เช่น กลุ่มพนักงาน ลูกจ้าง กลุ่มผูถ้ ือหุ น้
กลุ่มลูกค้าและผูบ้ ริ โภค กลุ่มผูจ้ ดั ส่ ง กลุ่มชุมชน เป็ นต้น
3. สร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั หน่วยงานธุรกิจและนักธุรกิจอื่นๆ
4. สร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั รัฐบาลและหน่วยงานราชการต่างๆ
5. สร้ างภาพลักษณ์ ที่ดีงามขององค์การ สถาบัน เพื่อชื่ อเสี ยงเกี ยรติ คุณ และความนิ ย ม
เชื่อถือจากประชาชน
6. บริ การสังคมและอานวยประโยชน์ดา้ นต่างๆ แก่ประชาชนและชุมชน หรื อสังคมโดย
ส่ วนรวม
วัตถุประสงค์ ของการประชาสั มพันธ์ ธุรกิจ
รัตนาวดี ศิริทองถาวร (2548:40-41) ได้กล่าวสรุ ปการดาเนินการประชาสัมพันธ์ โดยทัว่ ไป
มีวตั ถุประสงค์ที่สาคัญอยู่ 3 ประการ คือ
1. เพื่อสร้างความนิยมให้เกิดขึ้น
องค์การสถาบันใดที่สามารถสร้างความนิ ยมให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนได้ ประชาชนจะ
ช่ ว ยเสริ มและสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานขององค์ ก าร สถาบัน นั้ น วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการ
ประชาสัมพันธ์ ในหัวข้อนี้ ประกอบด้วยการกระตุน้ เพื่อสร้างและธารงไว้ซ่ ึ งความนิ ยมเชื่ อถือ
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ศรัทธาในนโยบาย การดาเนิ นกิจการผลงานต่างๆ ขององค์การ สถาบันทาให้การดาเนิ นงานของ
องค์การ สถาบัน เป็ นไปด้วยความสะดวกราบรื่ น
2. เพื่อปกป้ องและรักษาชื่อเสี ยง
ชื่ อ เสี ย งขององค์ก าร สถาบัน เป็ นสิ่ ง ส าคัญ เพราะชื่ อ เสี ย งของสถาบัน มี ส่ ว นเกี่ ย วพัน
เชื่ อมโยงไป ภาพลักษณ์ (Image) ขององค์การ สถาบันนั้นด้วย ดังนั้นองค์การทุกสถาบันทุก
ประเภทจึงต้อง พยายามปกป้ องรักษาชื่อเสี ยงของตนไว้ให้ดีเสมอ
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ความสัมพันธ์ที่ดีที่องค์การ สถาบันจะต้องสร้างขึ้นเป็ นความสัมพันธ์กบั กลุ่มประชาชน
ภายใน (Internal Publics) ซึ่งหมายถึง พนักงาน ลูกจ้าง หรื อบุคลากรในระดับต่างๆ ขององค์การ
สถาบันนัน่ เอง ส่ วนอีกกลุ่มก็คือ กลุ่มประชาชนภายนอก (External Publics) คือ กลุ่มประชาชน
ภายนอก องค์การที่เกี่ยวข้อง เช่น ลูกค้า ผูบ้ ริ โภค ผูน้ าท้องถิ่น ชุมชนในละแวกใกล้เคียง ฯลฯ
การสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั กลุ่มประชาชนทั้งสอง ควรเริ่ มจากการประชาสัมพันธ์ กับ
กลุ่มประชาชนภายใน โดยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นต่อองค์การ สถาบันในด้าน นโยบาย
วัตถุประสงค์การดาเนิ นกิจการขององค์กร ตลอดจนสร้างขวัญกาลังใจแก่กลุ่ม ประชาชนภายใน
รู ปแบบต่างๆ ถ้าความสัมพันธ์ภายในองค์การ สถาบันเป็ นไปด้วยความราบรื่ น คล่องตัวมี
ประสิ ทธิภาพ จะมีส่วนสาคัญต่อประสิ ทธิภาพของการประชาสัมพันธ์กบั กลุ่มภายนอก
สาหรับกลุ่มประชาสัมพันธ์ภายนอกจะต้องสร้างความสัมพันธ์ดว้ ยการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนเกิ ดความรู ้ ความเข้าใจในตัวสถาบัน และให้เกิ ดความร่ วมมือแก่ สถาบันด้วยดี จึ ง
จาเป็ นต้องอาศัยเครื่ องมือสื่ อสารต่างๆ มาช่วยเผยแพร่ ข่าวสารให้แพร่ หลาย
ในการประชาสัมพัน ธ์ขององค์การธุ รกิ จ มี วตั ถุประสงค์โดยยึดถื อเป็ นแนวทางในการ
ดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์ 3 ประการดังได้กล่าวไปในข้างต้น แต่เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้ว
วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ขององค์การธุรกิจมีอยู่ 5 ประการ คือ
1. เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี
2. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
3. เพื่อส่ งเสริ มการตลาด
4. เพื่อป้ องกันและรักษาชื่อเสี ยง
5. เพื่อสารวจตรวจสอบความคิดเห็นของประชาชน (ประจวบ อินอ๊อด,2534:744)
ประเภทของแผนงานประชาสั มพันธ์ ธุรกิจ
รัตนาวดี ศิริทองถาวร (2548:106-107) ได้แบ่งประเภทแผนงานประชาสัมพันธ์ ได้ดงั นี้
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1. แผนการประชาสัมพันธ์ระยะสั้นและระยะยาว เป็ นแผนที่มีการสร้างสรรค์และกาหนด
กิ จ กรรม และวิ ธี ก ารปฏิ บ ัติ ต่ า งๆ เพื่ อ จุ ด มุ่ ง หมายใดจุ ด มุ่ ง หมายหนึ่ งโดยเฉพาะ และมี ก าร
ดาเนินการในระยะสั้น เช่น การแนะนาสิ นค้าหรื อบริ การใหม่ ซึ่งใช้เวลาตั้งแต่ 1 สัปดาห์ จนถึง 2 ปี
ส่ วนแผนระยะยาวประมาณ 3-5 ปี เช่น การวางแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ เป็ นต้น
2. แผนกลยุทธ์และกลวิธี แผนกลยุทธ์คล้า ยกับแผนระยะยาว ซึ่ งเป็ นการกระทากิจกรรม
และวิธีการปฏิบตั ิต่างๆ ตลอดจนการเตรี ยมพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ เพื่อให้การดาเนิ นงานนั้นบรรลุ
เป้ าหมายใหญ่ขององค์การ ส่ วนแผนกลวิธีจะมีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงคล้ายกับแผนระยะสั้น โดย
ระดมกิจกรรมและวิธีการปฏิบตั ิต่างๆ ที่คาดว่าจะทาให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ต้ งั ไว้โดยเร็ ว
บทบาทหน้ าทีป่ ระชาสั มพันธ์ ธุรกิจ
รัตนาวดี ศิริทองถาวร (2548:43-44) ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของการประชาสัมพันธ์
ธุรกิจ มีดงั นี้
1. บทบาทต่อภาพลักษณ์ขององค์การธุรกิจ การประชาสัมพันธ์ที่ดีจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
แก่องค์การธุ รกิ จให้เกิ ดขึ้นในจิตใจของประชาชน ซึ่ งจะทาให้ประชาชนเกิ ดความประทับใจ
ไว้วางใจ และได้รับการยอมรับ การประชาสัมพันธ์จะมีหน้าที่ในการเสริ มสร้างภาพลักษณ์ดา้ นบวก
ต่อหน่ วยงานธุ รกิ จตลอดจนสิ นค้าและบริ การโดยการเผยแพร่ ข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ ยวกับองค์การ
อย่างสม่าเสมอ
2. บทบาทต่อแรงงานสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์จึงมีหน้าที่เป็ นเครื่ องมือในการเชื่อมโยง
ประสานและขจัดช่ องว่างของความเข้าใจผิด ตลอดจนสร้ างขวัญและกาลังใจในการทางานแก่
พนักงาน ลูกจ้าง ด้วยวิธีการ ประชาสัมพันธ์ภายใน เช่น การจัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์ภายใน
การพบปะสังสรรค์ระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงานในระดับต่างๆ ฯลฯ
3. บทบาทต่อการส่ งเสริ มการตลาด โดยการสร้างความใจในกระบวนการการผลิต หรื อ
คุ ณ ภาพของสิ น ค้าและการบริ ก าร ตลอดจนนาวิ ธีการโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์มาใช้เพื่อให้
ประชาชนรับรู ้และเข้าใจว่าหน่วยงาน มีส่วนช่วยเหลือสังคมอย่างไร มีผลทาให้ประชาชนเกิดความ
เลื่อมใสศรัทธาในตัวองค์กรธุรกิจ
4. บทบาทต่อการสนับสนุนกิจการขององค์การธุรกิจ การประกอบธุรกิจนอกจากได้รับการ
สนับสนุ นจากลูกค้าแล้วยังต้องการการสนับสนุ นจากประชาชนกลุ่มต่างๆ และจากหน่ วยงาน
ภาครัฐ และเอกชนอื่นๆในรู ปแบบต่างๆด้วย
5. บทบาทต่อตลาดแรงงาน โดยมีหน้าที่หลักบอกล่าวชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบความ
เคลื่อนไหวของธุรกิจอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
กลุ่มเป้าหมายในการประชาสั มพันธ์ ธุรกิจ
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รั ต นาวดี ศิ ริ ท องถาวร (2548:45-47)
ได้จ าแนกกลุ่ ม เป้ าหมายที่ จ ะต้อ งท าการ
ประชาสัมพันธ์ตามสภาพความสัมพันธ์กบั องค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถกาหนดเครื่ องมือ สื่ อ และ
กลยุท ธ์ ใ นการประชาสั ม พัน ธ์ ใ ห้ ส อดคล้อ งกับ ความสนใจ ความต้อ งการและรสนิ ย ม ของ
กลุ่มเป้ าหมาย เพื่อทาให้การดาเนินงานประชาสัมพันธ์เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
การจาแนกกลุ่มเป้ าหมายในประชาสัมพันธ์ธุรกิจ สามารถจาแนกได้ดงั นี้
1. กลุ่มประชาชนในองค์กร (Internal Publics) หมายถึง กลุ่มประชาชนที่ทางานอยู่ใน
องค์การธุรกิจนั้นๆ หรื อมีความสัมพันธ์อย่าง ใกล้ชิดกับองค์การเป็ นกลุ่มที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
โดยตรงกับองค์การ ได้แก่ กลุ่มพนักงาน ลูกจ้าง กลุ่มผูบ้ ริ หาร และกลุ่มผูถ้ ือหุน้ เป็ นต้น
2. กลุ่มประชาชนภายนอกองค์กร (External Publics)
หมายถึง กลุ่มประชาชนที่มิได้ปฏิบตั ิงานในองค์การธุรกิจ และเป็ นกลุ่มที่ประกอบด้วย กลุ่มบุคคล
ที่มีความสัมพันธ์กบั องค์การธุรกิจในระดับที่แตกต่างกัน สามารถแบ่งออกเป็ นกลุ่มต่างๆได้ดงั นี้
2.1
กลุ่ ม ประชาชนภายนอกที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ธุ รกิ จ โดยตรง เป็ นกลุ่ ม ประชาชนที่ มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับองค์การธุรกิจในแง่ของการให้ผลประโยชน์ต่อองค์การธุรกิจ ได้แก่ กลุ่ม
ลูกค้าหรื อกลุ่มผูบ้ ริ โภค กลุ่มตัวแทนจาหน่าย และกลุ่มผูจ้ ดั ส่ ง หรื อขายวัสดุ
2.2 ชุมชนในละแวกใกล้เคียง (Community) เป็ นกลุ่มประชาชนซึ่ งพักอาศัย หรื อดาเนิ น
กิจการต่างๆในบริ เวณใกล้เคียงกันกับที่องค์การธุรกิจ ตั้งอยูห่ รื อใกล้เคียงกันกับองค์การธุรกิจจะเข้า
ไปดาเนินการ ซึ่งกลุ่มคนกลุ่มนี้อาจจะเป็ นกลุ่มครอบครัวพนักงาน ญาติมิตร หรื อประชาชนทัว่ ไป
ที่พกั อาศัยอยูบ่ ริ เวณใกล้เคียงกับองค์การนั้นๆ
3. หน่ วยงานราชการและหน่ วยงานธุ รกิ จที่เกี่ ยวข้อง (Government and Business
Organization) เป็ นหน่ วยงานของรัฐตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับกระทรวง ทบวง กรม หรื อ
ระดับชาติคือ รัฐบาล เพราะหน่วยงานของรัฐในระดับต่างๆ ได้เข้ามามีบทบาทต่อการดาเนิน ธุรกิจ
ขององค์การธุ รกิจเป็ นอย่างมาก เช่น การเข้ามาประกอบธุ รกิจแข่งกับเอกชน การออก กฎหมาย
ควบคุมการดาเนิ นงานขององค์การธุ รกิ จ การกากับดูแลกิ จการขององค์กรธุ รกิ จ ฯลฯ ส่ วน
หน่วยงานธุรกิจที่เกี่ยวข้อง หมายถึง หน่วยงานธุรกิจที่ดาเนิ นธุรกิจประเภท เดียวกัน ธุรกิจที่ตอ้ ง
พึ่งพาอาศัยกัน เพื่อประสานความร่ วมมือและสนับสนุนซึ่งกันและกัน อันจะทาให้ธุรกิจอยูร่ อดและ
ดาเนินไปด้วยดี เช่น สถาบันการเงินที่ให้กยู้ มื เงิน หรื อสถาบันอื่นที่อาจจะร่ วมทุนในอนาคต
4. กลุ่มอิทธิ พล กลุ่มผลประโยชน์ หรื อกลุ่มพลัง กลุ่มอิทธิ พล หมายถึง กลุ่มที่มีอิทธิ พล
ต่อความคิดหรื อจูงใจให้กลุ่มประชาชนมีทศั นคติต่อองค์การธุ รกิจไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ งได้
ส่ วนกลุ่มผลประโยชน์ (Interset Group) จะเป็ นกลุ่มที่มีการรวมตัวกันโดยมีเป้ าหมายหลักอยู่ที่
ผลประโยชน์ร่วมกัน ของกลุ่ม และผลประโยชน์ดา้ นอื่น ๆ เป็ นเป้ าหมายรองสาหรับกลุ่มพลัง
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(Pressure Group) เป็ นกลุ่มที่รวมตัวกันภายใต้พ้ืนฐานความคิดอุดมการณ์บางอย่างร่ วมกัน
(Common Ideology) เป้ าหมายหลักของกลุ่มจึงอยูท่ ี่อุดมการณ์ส่วนผลประโยชน์อื่นของสมาชิกเป็ น
เป้ าหมายรอง กลุ่มประชาชนกลุ่มนี้สามารถแบ่งออกเป็ นหลายกลุ่มได้ดงั นี้
4.1 สื่ อมวลชน (Mass Media) เป็ นกลุ่มบุคคลที่ทาหน้าที่สื่อสารผ่านสื่ อมวลชนไปสู่ ผรู ้ ับ
สารจานวนมาก ซึ่งการปฏิบตั ิงานด้านการสื่ อสารของคนกลุ่มนี้จะมีลกั ษณะเป็ นองค์กรหรื อสถาบัน
ซึ่ งมีลกั ษณะการแบ่งงานกันทาอย่างกว้างขวาง มีนโยบายของตนเองที่ชดั เจน ทาให้ความคิดเห็น
ทัศนคติของกลุ่มบุคคลเหล่านี้ มีอิทธิ พลต่อการชี้ นาความคิดเห็นและทัศนคติของประชาชน กลุ่ม
บุคคลเหล่านี้ได้แก่ นักหนังสื อพิมพ์ ผูจ้ ดั รายการ วิทยุกระจายเสี ยง หรื อวิทยุโทรทัศน์ ฯลฯ
4.2 กลุ่มผูน้ า หรื อสหภาพแรงงาน (Trade Union) จัดอยูใ่ นกลุ่มผลประโยชน์เป็ นสถาบัน
ทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งรับรองโดยกฎหมาย เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของคนงานหรื อ พนักงาน
โดยมีวตั ถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อปรับปรุ งสภาพการทางานและความเป็ นอยู่ ของสมาชิกให้ดีข้ ึน
โดยสหภาพแรงงานทาหน้าที่เป็ นตัวแทน ผูเ้ จรจากับนายจ้างใน เรื่ องต่างๆ เช่น เงินเดือน สวัสดิการ
ฯลฯ และเรี ยกร้องความเป็ นธรรมเพื่อคนงาน ซึ่งกลุ่มประชาชนกลุ่มนี้มีผลต่อความคิดของสมาชิก
ซึ่งเป็ นพนักงาน ลูกจ้างขององค์กรธุรกิจ เป็ นอย่างยิง่
4.3 กลุ่มนักวิชาการ หรื อผูม้ ีความสนใจเฉพาะเรื่ อง จัดอยูใ่ นกลุ่มพลัง เป็ นกลุ่มนักวิชาการ
หรื อผูม้ ีความรู ้ความเชี่ยวชาญในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งที่องค์การธุรกิจดาเนินกิจการอยู่ เช่น อาจารย์
ในสาขาวิชาต่างๆ ของสถาบันการศึกษา นิ สิตนักศึกษา ฯลฯ หรื ออาจเป็ น กลุ่มผูท้ ี่มีความรู ้และ
ความสนใจเฉพาะเรื่ อง ที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
5. กลุ่มประชาชนทัว่ ไป เป็ นกลุ่มที่อยู่ในสังคมนอกเหนื อจากกลุ่มประชาชนที่ได้กล่าว
มาแล้วทั้งหมด แม้วา่ จะไม่ได้เป็ นกลุ่มที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับองค์การธุรกิจ
ลักษณะการประชาสั มพันธ์ ขององค์ การธุรกิจทัว่ ไป
รัตนาวดี ศิริทองถาวร (2548:77-80) ได้กล่าวสรุ ป องค์การธุรกิจทัว่ ไปจะมีการ ดาเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ได้ดงั ต่อไปนี้
1. การประชาสัมพันธ์ภายใน เป็ นการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีให้เกิดขึ้นระหว่างพนักงาน
ลูกจ้าง กับนายจ้างหรื อฝ่ ายบริ หาร โดยการประชาสัมพันธ์จะเป็ นสื่ อกลางที่จะนาเอาแนวความคิด
นโยบายมาจากฝ่ ายบริ หารไปสู่ พนักงาน ลูกจ้าง และเป็ นสื่ อกลางที่จะนาเอาความคิดเห็นต่างๆ จาก
พนักงาน ลูกจ้างสู่ ฝ่ายบริ หาร เพื่อสร้างบรรยากาศในการทางานที่ดีรวมทั้งลดช่องว่างของความไม่
เข้าใจระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
2. การประชาสัมพันธ์ภายนอก เป็ นการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อนั ดีกบั กลุ่ม
ประชาชนภายนอกที่เกี่ยวข้องกับองค์การธุรกิจ เช่น ลูกค้า ผูถ้ ือหุ ้น เจ้าหน้าที่ราชการ นักวิชาการ
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หรื อหน่ วยงานในธุรกิจเดียวกัน ซึ่ งการประชาสัมพันธ์ก็จะเป็ นสื่ อกลางในการ เผยแพร่ ข่าวสาร
เกี่ยวกับนโยบายการทางาน กิจกรรม ผลงานตลอดจนชื่อเสี ยงในด้านต่างๆ ออกไปสู สาธารณชน
ภายนอก การประชาสัมพันธ์ภายนอกขององค์การธุรกิจจะดาเนินการใน ลักษณะการจัดทาเอกสาร
เผยแพร่ กิจกรรมขององค์การ เช่น วารสาร แผ่นพับ จุลสาร หนังสื อ รายงานประจาปี ฯลฯ โดย
บรรจุเนื้ อหาเกี่ยวกับการแนะนาองค์การ ภารกิจ หน้าที่และความ รับผิดชอบ รวมทั้งกิจกรรมการ
ดาเนินงานต่างๆ ขององค์การธุรกิจที่ได้กระทาขึ้น
3. การสร้ างความสัมพันธ์กับสื่ อมวลชน เป็ นงานหลักอย่างหนึ่ งในการประชาสัมพันธ์
ธุ รกิจ หรื อเรี ยกกันว่า สื่ อมวลชนสัมพันธ์ (Media Relation) โดยองค์การธุ รกิจพยายามสร้าง
ความสัมพันธ์ อันดีกบั สื่ อมวลชน เพื่อมุ่งหวังใช้สื่อมวลชนเป็ นสื่ อกลางในการนาเอาข่าวสารที่
องค์การต้องการ ประชาสัมพันธ์ออกไปเผยแพร่ ผา่ นสื่ อมวลชนให้ประชาชนได้รับทราบ
4. ชุมชนสัมพันธ์ (Community Relations) เป็ นการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสัมพันธ์
อัน ดี กับชุ มชนใกล้เ คี ย งที่ อ งค์ก ารตั้ง อยู่ โดยมุ่ งหวัง ที่ จ ะให้ชุม ชนเกิ ด ความเชื่ อถื อ และเห็ น ว่า
องค์การเป็ นส่ วนหนึ่ งของชุมชน และพร้อมจะสนับสนุ นองค์การในด้านต่างๆ เช่น ด้านแรงงาน
รวมไปถึงสิ นค้าและบริ การขององค์การด้วย องค์การธุรกิจดาเนิ นการประชาสัมพันธ์กบั ชุมชนใน
ลักษณะออกไปพบปะทาความรู ้จกั คุน้ เคยกับผูน้ าชุมชน เช่น กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ครู พระ ฯลฯ และ
เมื่ อ องค์ก ารมี ก ารจัด งานต่ า งๆ ก็ เ ชิ ญ ผูน้ าชุ ม ชนเหล่ า นี้ มาร่ ว มด้ว ย นอกจากนี้ ยัง ด าเนิ น การ
ประชาสัมพันธ์โดยเข้าไปมีส่วนร่ วมกับกิจกรรมของชุมชน และช่วยเหลือส่ งเสริ มพัฒนาชุมชนใน
ด้านต่างๆ เช่น ให้การสนับสนุ นเงินทุน วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมชุมชน เอื้อเฟื้ อสถานที่ใน
การจัดนิทรรศการเพื่อส่ งเสริ มความรู ้แก่ประชาชน หรื อการเข้าไปร่ วมในการจัดงานประเพณี ต่างๆ
ของชุมชน เป็ นต้น
5. การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ (Image) มีความสาคัญยิง่ ต่อการดาเนินงาน ด้าน
ต่างๆ ถ้าองค์การธุ รกิจใดมีภาพลักษณ์เป็ นที่ประทับใจแก่ประชาชนก็จะได้รับความเชื่อถือ และ
ศรัทธาจากประชาชน ซึ่ งจะมีส่วนเกี่ยวโยงไปถึงการได้รับการสนับสนุ นสิ นค้าและบริ การ การ
อยากเข้ามาร่ วมงานหรื อเป็ นหุ ้นส่ วนกับองค์การธุ รกิจอีกด้วย ดังนั้นภาพลักษณ์ที่ดีจึงเป็ น ส่ วน
เสริ มที่ทาให้การดาเนิ นงานขององค์การธุ รกิจบรรลุเป้ าหมาย องค์การธุ รกิจได้ใช้กระบวนการ
ประชาสัมพันธ์ผสมผสานกับการกระทาความดีและ ซื่อสัตย์สุจริ ตมาใช้ในการสร้างภาพลักษณ์ ซึ่ง
ดาเนินการออกมาหลายลักษณะ ดังนี้
5.1 การโฆษณาสถาบันหรื อโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์
5.2 การส่ งเสริ มและจัดกิจกรรมสังคม
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กระบวนการวางแผนงานประชาสั มพันธ์ ธุรกิจ
รัตนาวดี ศิริทองถาวร (2548:109-110) ได้กล่าวสรุ ปการวางแผนการประชาสัมพันธ์ ธุรกิจ
มีข้ นั ตอนในการจัดทาแผนเป็ นขั้นตอนที่ดาเนิ นไปอย่างต่อเนื่ องในลักษณะของ กระบวนการ
(Process) ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ขั้นการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ขององค์การธุรกิจ สภาพการที่เกี่ยวข้อง
2. ขั้นการกาหนดวัตถุประสงค์ของการวางแผนประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
3. ขั้นการกาหนดกลุ่มประชาชนเป้ าหมาย
4. ขั้นการกาหนดกิจกรรมและสื่ อที่ใช้
5. ขั้นการจัดทาโครงการและแผนปฏิบตั ิงาน
6. ขั้นการกาหนดงบประมาณของการดาเนินงานกิจกรรม
7. ขั้นการประเมินแผนงานประชาสัมพันธ์
2.4 แนวคิด และทฤษฎีเกีย่ วกับ การจัดกิจกรรมพิเศษเพือ่ การประชาสั มพันธ์
ความหมายของการจัดกิจกรรมพิเศษเพือ่ การประชาสั มพันธ์
ในการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ขององค์การสถาบันหรื อหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง สิ่ ง
สาคัญและจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องกระทาก็คือ การบอกกล่าวชี้แจงให้ประชาชนมีความรู ้ความเข้าใจ
ในหน่วยงานหรื อองค์การสถาบันอย่างถูกต้องถ่องแท้ การประชาสัมพันธ์จึงต้องอาศัยการเผยแพร่
หรื อการกระจายข่าวสาร เรื่ องราว เกี่ยวกับนโยบาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผลงาน และการ
ดาเนิ นงานของหน่วยงานองค์การสถาบัน ตลอดจนเรื่ องราวความรู ้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์การ
สถาบันให้ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ได้ทราบและเข้าใจ เพื่อสร้างความนิยม ศรัทธา และเรี ยกร้องความ
ร่ วมมือสนับสนุนจากกลุ่มประชาชน ฉะนั้นในการติดต่อสื่ อสารประชาสัมพันธ์กบั กลุ่มประชาชน
กลุ่มต่างๆจึงอาจกระทาได้ในหลายวิถีทาง วิธีหนึ่งก็คือการใช้เครื่ องมือสื่ อสารต่าง ๆ มาช่วยเสริ ม
ให้การดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์ขององค์การสถาบันมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น และสามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้ าหมายต่างๆ ได้อย่างกว้างขวางหรื อสามารถแพร่ กระจายข่าวสารไปสู่ มวลชนจานวน
มากมาย ทั้งในชุมชนและท้องถิ่นต่างๆหรื อทัว่ ประเทศ ทาให้องค์การสถาบันสามารถดาเนินงาน
บรรลุวตั ถุประสงค์เป้ าหมายตามความต้องการได้สะดวก ประหยัด รวดเร็ วยิง่ ขึ้น เครื่ องมือและสื่ อ
ที่ใช้ในการดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์น้ นั มีอยู่หลายประเภทด้วยกัน เช่น สื่ อบุคคล (Personal
media) คาพูด (Spoken words) ส่ วนสื่ อมวลชน (Mass media) ก็คือ วิทยุกระจายเสี ยง หนังสื อพิมพ์
โทรทัศน์ ภาพยนตร์ นอกจากนี้ยงั มีสื่ออื่นๆ อีก อันได้แก่สิ่งพิมพ์ และเอกสาร (Printed media)
วารสาร นิตยสาร ภาพนิ่ง ฟิ ล์มสคริ ป จดหมายข่าวโปสเตอร์และป้ ายประกาศ การโฆษณาสถาบัน
หรื อการโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ (Special Events) เป็ นต้น
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กิจกรรมพิเศษ (Special event )ถือเป็ นกิจกรรมทางการประชาสัมพันธ์ซ่ ึ งใช้เป็ นสื่ อหรื อ
เครื่ องมือในด้านการประชาสัมพันธ์ (the tool of PR) อีกประเภทหนึ่งนอกเหนื อจากเครื่ องมือ
สื่ อสารอื่นๆ ที่เรานามาใช้ในการประชาสัมพันธ์ซ่ ึ งเป็ นเครื่ องมือสื่ อสารทางด้านอิเลคทรอนิ กส์
อาทิเช่น วิทยุ โทรทัศน์ เป็ นต้น หรื อสิ่ งที่เป็ นสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ Printed media เช่น จุลสาร จดหมาย
ข่าว แผ่นพับ และแผ่นปลิว เป็ นต้น
กิจกรรมพิเศษ/กิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ หมายถึง กิจกรรม ทางการประชาสัมพันธ์
ซึ่ งใช้เป็ นสื่ อหรื อเครื่ องมือในด้านการประชาสัมพันธ์อีก ประเภทหนึ่ ง นอกเหนื อจากเครื่ องมือ
สื่ อสารอื่น ๆ (วิรัช ลภิรัตนกุล,2546,หน้า 315)
วาสนา จันทร์สว่าง (2534:77) ได้ให้ความหมายของกิจกรรมพิเศษไว้ว่า คือ การจัดงานต่าง
ๆ ในโอกาสพิเศษหรื อวันพิเศษ เพื่อประกาศเผยแพร่ นโยบาย กิจการ และผลการดาเนินงานของ
หน่วยงานให้ประชาชนทราบเพื่อทาให้ประชาชนพอใจ ประทับใจ และเกิดความนิ ยมศรัทธาต่อ
หน่วยงาน
การจัดกิ จกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ (Special Events) เป็ นเครื่ องมื อ
ประชาสัมพันธ์ที่ไม่เพียงสร้างการรับรู ้ (perception) เท่านั้น แต่เป็ นการเปิ ดโอกาสให้กลุ่ม
ประชาชนเป้ าหมายได้เข้ามามีส่วนร่ วม (participation) ด้วย (เสรี วงษ์มณฑา,2542,หน้า 223)
นอกจากนี้การจัดกิจกรรมหรื อการมีส่วนร่ วมกับองค์การอื่น ๆ ในการจัดกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์
ต่อสังคม ยังเป็ นการเสริ มสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์การของเราอีกด้วย
ประเภทของกิจกรรม
1. การจัดวันและสัปดาห์พิเศษ (Special Day and Weeks ) คือ การที่หน่วยงานหรื อองค์การ
สถาบันจัดงานเหตุการณ์พิเศษขึ้นโดยเลือกกาหนดวันสาคัญหรื อสัปดาห์สาคัญโดเฉพาะเจาะจง
ขึ้นมาเอง แล้วถือเอาวันหรื อสัปดาห์ช่วงนั้นเป็ นระยะเวลาจัดกิจกรรมพิเศษของตน
2. การจัดแสดงและนิทรรศการ (Display and Exhibits) เป็ นการจัดงานองค์การสถาบันเพื่ อ
ผลทางด้า นการประชาสั ม พัน ธ์ โ ดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ที่ จ ะแสดงให้เ ห็ น ถึ ง กิ จ การความก้า วหน้า
ตลอดจนผลงานที่ผ่านมาของหน่ วยงานหรื อองค์การสถาบันให้ประชาชนได้ชมการจัดการแสดง
และนิทรรศการนี้ทาได้หลายวิธีอาจเป็ นกิจกรรมการแสดงหรื อนิทรรศการก็ได้ เช่นงานแสดงสิ นค้า
(TRADE FAIRS) การจัดการแสดงและนิ ทรรศการนี้ เป็ นกิ จ กรรมที่ ได้ผลทางด้านการ
ประชาสัมพันธ์มากพอสมควรเพราะประชาชนได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสด้วยตนเอง และมีส่วนร่ วม
อย่างแท้จริ ง ประชาชนผูเ้ ข้ามาชมงานย่อมได้พบได้เป็ นได้ยินได้ฟัง และได้ร่วมอยู่ใน
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศนั้นๆ ด้วยตนเอง ตลอดจนได้รับความรู ้และความบันเทิง เพลิดเพลิน
ไปพร้อมกันในตัวด้วย จึงนับได้ว่ามีผลทางจิตวิทยาการประชาสัมพันธ์ค่อนข้างสู ง อย่างไรก็ตาม

20
การจัด การแสดงและนิ ทรรศการเป็ นการจัดงานที่ มีความยุ่งยากสลับซับซ้อนพอสมควรและมี
งบประมาณค่าใช้จ่ายค่อนข้างสู งทั้งทางด้านเครื่ องมืออุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนการเผยแพร่ ประกาศ
ให้คนทราบ เพราะฉะนั้นนักประชาสัมพันธ์หรื อผูท้ ี่จดั นิ ทรรศการและการแสดงดังกล่าวจะต้อง
มัน่ ใจว่า การจัดงานนี้สามารถล่อใจหรื อดึงดูดใจให้ประชาชนมาชมได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. การพบปะและการประชุม (Meeting and Conferences) คือ การจัดให้มีการพบปะหรื อ
การประชุมเพื่อเปิ ดโอกาสให้บุคคลหลายฝ่ ายได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนะความคิดเห็นของ
ซึ่งกันและกัน ซึ่งถือเป็ นเหตุการณ์พิเศษเช่นกัน เช่น การประชุมทางวิชาการ การสัมมนานักบริ หาร
ก็นบั ว่าเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ฝ่ายจัดการหรื อฝ่ ายบริ หารได้มีโอกาสพบปะกับบุคคลสาคัญภายนอก
ต่างๆ (keyexternal publics) ที่ได้รับเชิญมาร่ วมด้วย เช่น ผูน้ าความคิดเห็นในสังคมหรื อผูน้ าใน
ท้องถิ่นและชุมชนต่างๆทั้งนี้ก็เพื่อให้ฝ่ายจัดการได้มีโอกาสฟังความคิดเห็น และ ข้อเสนอแนะของ
บุคคลเหล่านี้ รวมทั้งการปรึ กษาหารื อกันถึงนโยบายและแผนการดาเนินงานขององค์การด้วย
4. การจัดงานวันครบรอบปี (Anniversaries) การจัดงานวันครบรอบปี เป็ นการจัดงานในวัน
เวียนมาครบรอบของการก่อตั้ง หรื อสถาปนาหน่วยงานหรื อองค์การการจัดงานวันครบรอบปี นี้นิยม
จัดกันทั้งหน่วยงาน หรื อ องค์การสถาบันรัฐบาล หน่วยงานธุรกิจเอกชนและองค์การสาธารณกุศล
ต่างๆ เพราะการจัดงานดังกล่าวเป็ นการสร้ างโอกาสในการติดต่อสื่ อสารประชาสัมพันธ์กบั
ประชาชนและชุมชน เป็ นโอกาสอันดีที่องค์การสถาบันจะได้แสดงถึงความก้าวหน้าความสาเร็ จ
และการมีส่วนช่วยเหลือสร้างสรรค์สังคมส่ วนรวมให้ประจักษ์แก่สายตาประชาชน รวมทั้งเป็ นการ
สร้ างความไว้เนื้ อเชื่ อใจ และชื่ อเสี ยงเกี ยรติ คุณตลอดจนความเลื่ อมใสศรั ทธาในหน่ วยงานให้
เกิดขึ้นในจิตใจประชาชนงานฉลองครบรอบปี มักจัดเป็ นช่วงระยะๆ
5. การให้รางวัลพิเศษ(Special Awards) คือการที่หน่ วยงานสถาบันจัดมอบรางวัลพิเศษ
ให้แก่บุคคลที่สร้างสรรค์หรื อบาเพ็ญประโยชน์ในสิ่ งที่ดีงามแก่สงั คมส่ วนรวม หรื อเป็ นบุคคลดีเด่น
หรื อบุคคลตัวอย่างเป็ นต้น การมอบรางวัลพิเศษนี้ อาจมอบให้แก่บุคคลภายในสถาบันและภายนอก
สถาบันก็ได้ ถ้าเป็ นบุคคลภายในองค์การสถาบันก็ได้แก่การมอบรางวัลพิเศษให้แก่บุคลากรที่มี
ผลงาน หรื อทางานดี เด่นให้แก่บริ ษทั หรื อสถาบันเมื่อให้รางวัลแก่บุคคลเหล่านี้ แล้ว บริ ษทั ก็จะ
เผยแพร่ กระจายข่าวตามสื่ อมวลชนต่างๆรวมทั้งจุลสารหรื อวารสารภายในบริ ษทั ด้วยสาหรับการ
มอบรางวัลพิเศษแก่บุคคลภายนอกนั้น ทางบริ ษทั ก็อาจจะมอบให้แก่ประชาชนผูท้ าประโยชน์ต่อ
สังคมส่ วนรวมหรื อพลเมืองดี
6. การเปิ ดให้เยี่ยมชมหน่วยงานสถาบัน (Open House) การเปิ ดให้เยี่ยมชมสถาบันหมายถึง
การที่องค์การสถาบันเปิ ดหน่วยงานให้บุคคลภายนอกเข้าเยีย่ มชมกิจการซึ่งนับว่าเป็ นกิจกรรมพิเศษ
ประเภทหนึ่ งที่ สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบริ ษทั กับประชาชนการเปิ ดให้เยี่ยมชมสถาบันนี้
จะต้องเปิ ดโอกาสให้บุคคลทัว่ ไป ทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ เข้าเยี่ยมชม มิใช่เปิ ดให้ชมแต่เฉพาะประชาชน
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บางกลุ่ม ก็ยอ่ มก่อให้เกิดความรู ้สึกว่า ลาเอียงหรื อเลือกที่รักมักที่ชงั อันอาจสร้างทัศนคติที่ไม่ดีแก่
ประชาชนได้องค์การสถาบันธุ รกิจที่มีกิจการขนาดใหญ่หรื อมีผลงานที่น่าสนใจ มักมีประชาชน
กลุ่มต่างๆ เข้าเยี่ยมชมเสมอ เช่น กลุ่มนักเรี ยน นิสิตนักศึกษา กลุ่มเกษตรกร กลุ่มนักธุรกิจ กลุ่ม
สื่ อมวลชน เป็ นต้น ซึ่งบริ ษทั ก็จะนาชมกิจการต่างๆเช่นนาชมหน่วยงานแผนกต่าง ๆ นาชมโรงงาน
การแสดงสาธิ ตต่างๆ ระบบการทางานรวมทั้งการบรรยายสรุ ปในห้องประชุมหรื อฉายภาพยนตร์
ให้ดูประกอบด้วย ซึ่งสิ่ งเหล่านี้จะช่วยให้กลุ่มบุคคลเข้าชมเกิดความรู ้ความเข้าใจในการดาเนินงาน
ขององค์การสถาบัน เป็ นการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ ดีแก่ประชาชนเป้ าหมายและ
ประชาชนทัว่ ไป
7. การจัดงานประกวด (Contest) การจัดงานประกวดนี้อาจเป็ นการจัดประกวดเฉพาะกลุ่ม
บุคคลภายในสถาบัน หรื อ อาจมี การจัดประกวดหรั บบุคคลภายนอกด้วยสาหรั บบุคคลภายใน
สถาบันอาจเป็ นการจัดประกวดข้อเสนอแนะของผูถ้ ือหุ ้น เกี่ยวกับด้านนโยบายและการปรับปรุ ง
บริ ษทั หากข้อเขียน ของผูถ้ ือหุน้ คนใดชนะการประกวดก็จะได้รับรางวัลจากบริ ษทั
8. การจัดขบวนแห่ (Parades and Pageants) การจัดขบวนแห่ น้ ี นบั ว่าเป็ นกิจกรรมพิเศษที่มี
บทบาทสาคัญสาหรับงานด้านชุมชนสัมพันธ์ของบริ ษทั ส่ วนมากมักจะเป็ นขบวนแห่ เนื่ องในวัน
สาคัญ หรื อโอกาสสาคัญต่างๆ ซึ่งองค์การสถาบันเป็ นผูร้ ่ วมให้ความสนับสนุน
9. การอุปถัมภ์งานของชุมชน ( Sponsored Community Events) การอุปถัมภ์งานของชุมชน
หมายถึง การที่องค์การสถาบันให้ความอุปถัมภ์หรื อสนับสนุนงานของชุมชนซึ่งมีวตั ถุประสงค์ที่จะ
ปรับปรุ งสภาพแวดล้อมความเป็ นอยู่ของชุมชน หรื อท้องถิ่นอันได้แก่ส่งเสริ มปรับปรุ งทางด้าน
การศึกษาของชุมชนในท้องถิ่นด้านสุ ขภาพอนามัยของชุมชนวัฒนธรรมและด้านนันทนาการต่างๆ
เช่นให้ความอุปถัมภ์แก่โครงการอนามัยเพื่อชุมชนในท้องถิ่นนั้น เป็ นต้น
10. การให้ความสนับสนุ นแก่องค์การต่างๆ (Sponsored Organization) การให้ความ
สนับสนุนแก่องค์การต่าง ๆ หมายถึง การที่องค์การสถาบันให้ความสนับสนุ นโดยเข้าไปจัดการ
หรื อดาเนินการสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งให้แก่องค์การต่างๆ ในชุมชนเพื่อสร้างความนิยมศรัทธาให้แก่สถาบัน
เช่นสถาบันเข้าไปเปิ ดการจัดฝึ กอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นหรื อช่วยให้การจัดฝึ กอบรม
และพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรในชุมชนท้องถิ่นนั้นเป็ นต้น
11. สัญลักษณ์ทางด้านการประชาสัมพันธ์ (Public Relations Personalities) สัญลักษณ์
ทางด้านการประชาสัมพันธ์ หมายถึง การที่องค์การสถาบันเช่นบริ ษทั ธุ รกิจบางแห่ งจะใช้วิธี
คัดเลือกสาวงามที่มีเสน่ ห์และฉลาดปราดเปรี ยว คล่องแคล่วไว้เป็ นสัญลักษณ์ หรื อผูแ้ ทนของ
บริ ษทั ทาหน้าที่เป็ นทูตแห่ งความสัมพันธ์ของบริ ษทั เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความประทับใจ
ให้แก่ประชาชนรวมถึง Mascott รู ปตัวการ์ตูน เพื่อสร้างการจดจาให้กบั ตัวโครงการประชาสัมพันธ์
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12. การจัดงานฉลอง (Dedications) การจัดงานฉลอง เป็ นกิจกรรมพิเศษเพื่อประชาสัมพันธ์
ให้ทราบถึงบริ การใหม่ๆ หรื อสิ่ งอานวยความสะดวกใหม่ขององค์การสถาบัน เช่นการให้บริ การใน
ระบบใหม่ การจัดงานฉลองนี้ นบั ว่าเป็ นโอกาสแห่ งการประชาสัมพันธ์ ( PR opportunities ) ที่
สาคัญซึ่งทาให้สถาบันสามารถชี้แจงทาความเข้าใจในสิ่ งใหม่หรื อระบบใหม่ให้ประชาชนได้ทราบ
และเข้าใจ การจัดงานนี้ จะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าโดยฝ่ ายประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั เพื่อ
จัดเตรี ยมงาน มีการเลือกกาหนดวันกาหนดรายชื่อแขกที่เชิญมาเตรี ยมรถรับส่ งแขกและผูร้ ่ วมงาน
รวมทั้งเตรี ยมการต้อนรับต่างๆ ตลอดจนเตรี ยมการเผยแพร่ สู่ประชาชนการจัดงานฉลองนี้อาจมีการ
สาธิตให้ชมถึงระบบใหม่ที่ประชาสัมพันธ์ดว้ ยเพื่อความรู ้ ความเข้าใจของประชาชนเช่นบริ ษทั จัด
งานฉลองแนะนาการให้บริ การแก๊สระบบใหม่ ซึ่งในงานนั้นจะมีการแสดงสาธิ ตให้ผู ้ เข้าร่ วมงาน
ในงานชมด้วยเป็ นต้น
กิจกรรมประชาสั มพันธ์ เมือ่ เริ่มงาน
1. การออกวารสาร ข่าวสาร หนังสื อรายปั กษ์ รายสัปดาห์ หรื อ 2 สัปดาห์เพื่อเสนอข่าวสาร
ที่น่าสนใจความเคลื่อนไหวของหน่ วยงานอาจเป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับนโยบายคาแนะนา การชี้ แนะ
แจกจ่ายให้กบั ผูท้ างานและหนังสื อพิมพ์ทุกฉบับ
2. การถ่ายภาพและทาข่าวสาหรับส่ งไปยังสื่ อมวลชนควรเป็ นข่าวที่น่าสนใจและทรงคุณค่า
จัดบันทึกภาพติดตูป้ ระกาศเผยแพร่
3. การจัดทารายการส่ งเสี ยงตามสายภายในหน่ วยงานเพื่อเสนอข่าวสารเพลงรายการ
ประชุมสัมมนาวิชาความรู ้ สารคดี ให้คนในหน่วยงานฟัง
4. การจัดทารายการทางวิทยุโทรทัศน์รายการสารคดี ความรู ้ ข่าว เพื่อประชาชนทัว่ ไป
5. การจัดทาป้ ายประกาศใหญ่เพื่อให้คนในหน่ วยงานทราบว่าวันนี้ หรื อสัปดาห์ น้ ี จะมี
อะไรบ้าง เกิดขึ้นในหน่วยงานเช่น การประชุม สัมมนา บรรยายวิชาการ ปาฐกถา ฯลฯ
6. การจัดทารายการกิจกรรม เช่นปาฐกถาการสัมมนา การบรรยายการแข่งขันกีฬากิจกรรม
ร่ วมกันทางสังคม ศาสนา วัฒนธรรม ฯลฯ เสาะแสวงหาสิ่ งที่จะเผยแพร่ เช่น ข่าวและเรื่ องราวที่
น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
2.5 งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
ชุติมา ตั้งวิเทศจิต (2554) ได้ทาการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การด้านการตลาดเชิ ง
กิ จกรรมของบริ ษทั ซี เอ็ม.ออร์ กาไนเซอร์ จากัด เพื่อศึ กษาเกณฑ์ที่ลูกค้าให้ความสาคัญในการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ ษทั ซี .เอ็ม. ออร์กาไนเซอร์ จากัด และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้า
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เปรี ยบเทียบกับออร์กาไนเซอร์อื่นๆ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับลูกค้าจานวน 7 ราย และการวิจยั
เชิงสารวจด้วยแบบสอบถาม จานวน 93 ชุด (ราย) จาก 52 องค์กร
ผลการศึกษาพบว่าลูกค้าเลือกใช้ออร์ กาไนซ์เซอร์ โดยดูจากผลงานความเชี่ ยวชาญของ
บริ ษ ัท และงบประมาณในด้า นคุ ณ สมบัติ ที่ จ ะสร้ า งความพึ ง พอใจให้กับ ลู ก ค้า ประกอบด้ว ย
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานภายในเวลาที่กาหนด ความสามารถในการบริ หารงาน ณ วันงาน
ความสามารถในการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า ความสามารถในการนาเสนอกลยุทธ์การจัดงานที่
ตอบสนองวัตถุประสงค์ การให้บริ การที่คุม้ ค่ากับอัตราค่าบริ การ และความรับผิดชอบของพนักงาน
วิลสา กลางณรงค์ (2553) ทาการศึกษาทัศนคติของวัยรุ่ นต่อการตลาดเชิงกิจกรรม โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษารู ปแบบของการตลาดเชิงกิจกรรมที่วยั รุ่ นสนใจ ปั จจัยที่มีผลต่อการเข้าร่ วม
การตลาดเชิงกิจกรรมของวัยรุ่ น และทัศนคติที่มีต่อการตลาดเชิงกิจกรรมด้านดนตรี กีฬา ภาพยนตร์
โดยทาการศึกษาเชิงคุณภาพ ด้วยการสนทนากลุ่ม กับกลุ่มเป้ าหมายอายุ 15-19 ปี จานวน 32 คน
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า รู ปแบบการตลาดเชิงกิจกรรมที่วยั รุ่ นให้ความสนใจ คือ ดนตรี
กีฬา การประกวดแข่งขัน ภาพยนตร์ หากวัยรุ่ นจะเข้าร่ วมการตลาดเชิ งกิจกรรมก็จะพิจารณาจาก
รู ปแบบของกิจกรรม เพื่อน ดารา สถานที่ วันเวลา และของที่ระลึก นอกจากนี้ ยงั พบอีกว่า วัยรุ่ นมี
ทัศนคติที่ดีต่อกิจกรรมด้านดนตรี กีฬาและภาพยนตร์ โดยที่เพศหญิงจะมีทศั นคติที่ดีต่อกิจกรรม
ด้านดนตรี ส่ วนเพศชายจะมีทศั นคติที่ดีต่อกิจกรรมด้านกีฬา
Wood (2009) ศึกษาแนวทางการประเมินผลกิจกรรมการตลาด โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
นักวิชาชีพด้านการสื่ อสารกาตลาดผ่านกิจกรรม ซึ่งผลการศึกษาพบว่า รู ปแบบการประเมินผลการ
สื่ อสารการตลาดผ่านกิจกรรมนั้นมีหลากหลาย ตั้งแต่การวัดจานวนผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม ซึ่ งเป็ นการ
ประเมินผลแบบง่ายที่สุด รวมทั้งการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติของผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม การ
จัดทากฤตภาค (New Clipping) เพื่อประเมินการเปิ ดรับข่าวสาร ซึ่ ง Wood เห็นว่ารู ปแบบการ
ประเมินผลทั้งหมดนี้ เป็ นการประเมินผลที่เน้นไปที่ตวั กิจกรรมพิเศษเป็ นหลัก
อย่างไรก็ตาม นักวิชาชีพด้านสื่ อสารการตลาดผ่านกิจกรรมนั้นย่อมรับถึงความสาคัญของ
การวัดผลกระทบของกิ จกรรมพิเศษ แต่นักวิชาชี พท่านหนึ่ งได้อธิ บายว่าเป็ นการยากที่จะได้รับ
งบประมาณมาวัดทัศนคติของผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมหลังจากงานเสร็ จสิ้ นไปแล้ว นอกจากนี้ ความยาก
ของการระเมินผลยังอยูท่ ี่มาตรฐานของวิธีการประเมินผลและตัวชี้วดั ความสาเร็ จ ปั ญหาในการแยก
ผลกระทบของกิจกรรมพิเศษออกจากเครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการตัวอื่นๆ รวมถึง
การขาดงบประมาณในการดาเนิ นงาน ดังนั้น ในการที่จะพัฒนาวิธีการประเมินผล นักวิชาชี พจึง
อยากจะเห็นรายชื่อรู ปแบบหรื อวิธีการที่พวกเขาสามารถประยุกต์ใช้หรื อนาไปพัฒนาต่อได้

