บทคัดย่ อ
เรื่ อง

: ปั ญหาและการแก้ปัญหางานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มภูมิภาคตะวันตก
โดย
: นางสาวธนารี ย ์ สะสุ นทร
ชื่อปริ ญญา
: นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
อาจารย์ที่ปรึ กษาประจาตัวนักศึกษา : ....................................................................
(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชยั ศิริกายะ)
................./................./.................
การศึ ก ษานี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ทราบลัก ษณะการด าเนิ น งานประชาสั ม พัน ธ์ ข อง
มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ กลุ่ ม ภู มิ ภ าคตะวันตก ทราบปั ญหาในการด าเนิ น งานประชาสัม พัน ธ์ ข อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก ให้ขอ้ เสนอแนะในการแก้ไขปั ญหาในการดาเนิ นงาน
ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก และเสนอแนวทางในการดาเนินงาน
ประชาสั มพันธ์ ข องมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ กลุ่ มภู มิภาคตะวันตก โดยเก็ บข้อมู ลจากการสัม ภาษณ์
เจาะลึก และเอกสารภายในองค์กร
ผลการวิจยั พบว่า ลักษณะการดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ ม
ภูมิ ภ าคตะวัน ตกด้า นกระบวนการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น พบว่า มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ กลุ่ ม ภู มิ ภ าค
ตะวันตกทั้ง 4 แห่ ง ไม่เคยได้ดาเนิ นการรับฟั งความคิดเห็ น สารวจ และค้นหาปั ญหาเพื่อการวาง
แผนการประชาสัมพันธ์
ด้านกระบวนการวางแผน พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีใช้การกาหนดยุทธศาสตร์
การประชาสั ม พัน ธ์ ร ะยะ 5 ปี ส่ ว นมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ หมู่ บ ้า นจอมบึ ง มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ
กาญจนบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมใช้แผนการดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์ ที่เชื่ อมโยงกับ
แผนงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย
ด้านกระบวนการสื่ อสาร พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมดาเนิ นการสื่ อสารบรรลุตามวัตถุ ประสงค์ ในขณะที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี บรรลุ
วัตถุ ประสงค์เพียงบางข้อ แต่มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บา้ นจอมบึงไม่สามารถดาเนิ นการสื่ อสารให้
บรรลุวตั ถุประสงค์การประชาสัมพันธ์ที่ได้ต้ งั ไว้
ด้านการประเมิ นผล พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ มภูมิภาคตะวันตกทั้ง 4 แห่ งใช้การ
ประเมิ นผลการปฏิ บ ตั ิ ง านตามระเบี ย บการบริ หารราชการ ในขณะที่ ก ารประเมิ น ผลกิ จกรรม

ประชาสั ม พัน ธ์ พ บในมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ กาญจนบุ รี มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ นครปฐม และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แต่ยงั ขาดความสม่าเสมอในการประเมินผลการประชาสัมพันธ์
ปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์ พบว่า โครงสร้างการดาเนิ นงานที่
ไม่ชดั เจน มีขนาดเล็ก อุปกรณ์การดาเนินงานที่ลา้ สมัย รวมทั้งพฤติกรรมของผูร้ ับสาร เป็ นต้น
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปั ญหาในการดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์คือ (1) ควรมีการจัดทา
แผนการประชาสั ม พัน ธ์ อย่า งเป็ นระบบและถู ก วิธี (2) ผูบ้ ริ ห ารควรสรรหาบุ ค ลากรของฝ่ าย
ประชาสัมพันธ์ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ทางานประชาสัมพันธ์ (3) ผูบ้ ริ หาร
ควรปรั บโครงสร้ า งของฝ่ ายประชาสัมพันธ์ ให้มีขนาดใหญ่ข้ ึ น (4) วางระบบการให้รางวัล เพื่ อ
กระตุน้ ให้มีการเชื่อมโยงประสานงานให้เกิดการทางานร่ วมกัน และ (5) ใช้สื่อออนไลน์เข้ามาเป็ น
เครื่ องมือในการบริ หารจัดการ การรับ-ส่ งข่าวสารประชาสัมพันธ์
แนวทางในการดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก
จะต้องทาความเข้าใจกระบวนการดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์เป็ นอย่างดี ซึ่ งกระบวนการดาเนิ นงาน
ประชาสัมพันธ์ประกอบด้วย กระบวนการรับฟั งความคิดเห็น กระบวนการวางแผน กระบวนการ
สื่ อสาร และการประเมินผล ซึ่ งเป็ นการทางานที่มีข้ นั ตอนต่อเนื่ องกัน และแต่ละขั้นตอนมีความ
เกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน หากดาเนิ นการได้ตามกระบวนการดังกล่าวข้างต้น การ
ด าเนิ น การประชาสั ม พัน ธ์ ข องมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ กลุ่ ม ภู มิ ภ าคตะวัน ตกจะราบรื่ น และเกิ ด
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อองค์กร
คาสาคัญ: การดาเนินงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก
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The objectives of this research were to realize public relations operation, problems and
obstacles of public relations operation of Rajabhat Universities in the Western Region. The indepth interview and internal documents were applied for data compilation.
The findings indicated as follows: The public relations operation in term of public
consultation was found that the four Rajabhat Universities in the Western region have never
conducted public consultation, survey and seek problems to prepare public relations plan.
For planning process, it was found that Phetchaburi Rajabhat University made
strategies on public relations for five year plan. Meanwhile, KanchanaburiRajabhat University
and Nakhon PathomRajabhat University have applied public relations plan relating to budget
plans of each university.
For communication process, the results showed that KanchanaburiRajabhat University
and Nakhon PathomRajabhat University achieved communication according to determined
objectives. Phetchaburi Rajabhat University whereas completed only some objectives.
MubanChombuengRajabhat University, however, failed to achieve the objectives of public
relations.
For evaluation, it was revealed that all four Rajabhat Universities in the Western region
used performance evaluation regarding to regulations for public administration. The evaluation of
public relations activities were found in KanchanaburiRajabhat University, Nakhon
PathomRajabhat University and Phetchaburi Rajabhat University, but it lacked of consistency of
evaluation.

Finally, the problems and obstacles found in public relations were that operation
structure was unclear, small, obsolete equipment, and behavior of receiver, among others
The recommendations for solving problems on public relations operation are:
1) preparing public relations plans systematically and correctly; 2) managements should assign
personnel with rich experiences and knowledge of public relations; 3) managements should
restructure and enlarge the public relations department; 4) establishing rewards system to
encourage cooperation; and 5) applying online media for managing and disseminating new
releases.
Furthermore, the guidelines of public relations for the Rajabhat Universities in the
Western Region are that it is required to well understand the process of public relations
comprising information seeking, planning process, communication process and evaluation
process. These processes must be implemented subsequently and each process is relevant to
others. If these processes are implemented comprehensively, public relations of the Rajabhat
Universities in the Western Region will be conducted efficiently and smoothly as well as creating
good relationships to the organizations.
Keywords: Public Relations, Rajabhat Universities in the Western Region

