แนวปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธในประเทศไทย
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ภาควิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
งานประชาสัมพันธเปนงานที่พัฒนาการมาจากการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับสื่อมวลชน (Press agentry) ใน
อดีตองคการตางๆ จึงตองการบุคคลที่มีความสามารถในการพัฒนาขาวสารใหสอดคลองกับความตองการของสื่อ นัก
ประชาสัมพันธจึงเปนผูที่มีความรูหรือคุนเคยกับงานสื่อสารมวลชน หรือการสรางความสัมพันธกับสื่อมวลชน (Media
relations) ผูที่ทํางานดานการประชาสัมพันธจึงตองมีประสบการณหรือเปนผูสื่อขาวมากอน ไมวาจะเปนสื่อหนังสือพิมพ
หรือสื่อกระจายเสียงอื่นๆ (Wilcox et al., p. 82) เพื่อใหมีทักษะดานการเขียนและสามารถเสนอเรื่องราวใหตรงกับความ
ตองการของสื่อมวลชนไดอยางดี
ปจจุบัน แมสถานการณดังกลาวไดเปลี่ยนแปลงไปดวยเหตุผลตางๆ อาทิ งานดานการประชาสัมพันธไดขยาย
ขอบเขตออกไป โดยเฉพาะภาคเอกชน จําเปนตองใชการประชาสัมพันธในการใหขาวสารและสรางความสัมพันธที่ดีกับ
กลุมผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ ไมวาจะเปนพนักงาน ผูบริโภค ผูถือหุน รัฐบาล และกลุมอื่นๆ มากขึ้น เพื่อใหการ
ดําเนินงานของธุรกิจเปนไปโดยราบรื่นยิ่งขึ้น ซึ่งในการติดตอกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสียเหลานี้ นอกเหนือจากการติดตอ
ผานสื่อมวลชนแลว นักประชาสัมพันธตองดําเนินการเผยแพรเรื่องราวตางๆ โดยใชสื่อที่องคการจัดทําขึ้น เชน วารสาร
จดหมาย จดหมายขาว เว็บไซต ฯลฯ เพื่อสงไปยังกลุมเปาหมายโดยตรง ซึ่งไมจําเปนตองมีการติดตอกับสื่อมวลชน
ในสวนภาครัฐนั้น เพื่อใหการประชาสัมพันธสําเร็จผลที่ตองการไดดีขึ้น จําเปนที่จะตองมีการกําหนดกลุมเปาหมายใหมี
ลักษณะเฉพาะมากขึ้นเพื่อกําหนดขาวสารใหสอดคลองหรือตรงกับสิ่งที่กลุมเปาหมายตองการหรือคาดหวัง รวมถึงการ
กําหนดสื่อที่ใชในการเผยแพรขาวสารใหสอดคลองกับพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย
วัตถุประสงคสําคัญของการวิจัยนี้ คือ เพื่อใหทราบถึงแนวปฏิบัติดานตางๆ ในการดําเนินงานประชาสัมพันธใน
ปจจุบัน ทั้งในดานลักษณะงานหรือกิจกรรมประชาสัมพันธที่ปฏิบัติ รวมถึง แนวทางในการดําเนินงานประชาสัมพันธ
อื่นๆ

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
จากกระแสโลกาภิวัตนที่สงผลใหสภาพแวดลอมในการดําเนินงานขององคการตางๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วและบางครั้งเปนไปอยางรุนแรง องคการตางๆ จึงจําเปนตองปรับตัวเพื่อรักษาความเปนผูนําหรือเพื่อใหอยูรอด
ตอไปได ฝายบริหารโดยเฉพาะองคการภาคเอกชนจึงพยายามพัฒนาวิธีการตางๆ ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของ
หนวยงานตางๆ ใหสูงขึ้น เพื่อใหมีผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on investment) ที่เหมาะสมในการดําเนินงานทุก
ดาน ไมวาจะเปนดานการผลิต การตลาด การสื่อสารการตลาดที่รวมถึงงานดานการประชาสัมพันธดวย
ลักษณะงาน/กิจกรรมประชาสัมพันธ
นักวิชาการที่สนใจการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะงานหรือกิจกรรมที่นักประชาสัมพันธปฏิบัติ ที่มีชื่อเสียง คือ
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โดซิเอรและบรูม (Dozier and Broom, 1995) ไดศึกษาถึงลักษณะงานที่สมาชิกของสมาคมนักประชาสัมพันธ
แหงประเทศสหรัฐอเมริกา (Public Relations Society of America หรือ PRSA) ปฏิบัติในระหวางป 1979 -1991 เพื่อให
ทราบวา บทบาทของนักประชาสัมพันธเปลี่ยนแปลงไปหรือไม ที่ศึกษาโดยใชลักษณะงาน 24 ประการที่บรูม (Broom,
1982) และบรูมและสมิธ (Broom and Smith, 1986) พัฒนาขึ้น ซึ่งลักษณะงานหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติมีดังนี้ วางแผน
และใหคําแนะนําเพื่อแกไขปญหาดานการประชาสัมพันธ วิเคราะหปญหาและอธิบายใหบุคคลอื่นทราบ ดําเนินการ
เพื่อใหฝายบริหารตัดสินใจเร็วขึ้น อธิบายใหฝายบริหารทราบวาตองดําเนินการแกไขตามกระบวนการอยางเปนระบบ
รับผิดชอบตอความสําเร็จและลมเหลวของโครงการประชาสัมพันธ แจงใหฝายบริหารทราบถึงปฏิกิริยาของมหาชนที่มีตอ
นโยบาย และการดําเนินงานขององคการ เรงใหฝายบริหารมีสวนรวมเมื่อตองตัดสินใจในเรื่องสําคัญ ทํางานรวมกับฝาย
บริหารเพื่อเพิ่มทักษะในการแกและหรือหลีกเลี่ยงปญหาดานการประชาสัมพันธ เสนอทางเลือกในการแกปญหาดานการ
ประชาสัมพันธ รับผิดชอบในการตัดสินนโยบายดานการสื่อสาร รายงานผลสํารวจความคิดเห็นของคนกลุมตางๆ ให
ฝายบริหารรับทราบ สรางโอกาสเพื่อใหฝายบริหารไดรับฟงความคิดเห็นของกลุมคนทั้งภายในและภายนอกองคการ
ตรวจสอบเพื่อใหทราบถึงปญหาดานการสื่อสารระหวางองคการและกลุมคนตางๆ ดําเนินการดานเทคนิคในการผลิต
วัสดุเพื่องานประชาสัมพันธ ผลิตแผนพับและสิ่งพิมพอื่นๆ จัดทําเอกสารขาวและติดตอกับสื่อมวลชน เขียนขาวหรือ
เรื่องราวตางๆ ที่จะเผยแพร ถายภาพหรือจัดทํากราฟฟกเพื่องานประชาสัมพันธ และตรวจสอบหรือเรียบเรียงใหม
สําหรับงานเขียนของบุคคลอื่นในองคการ
หลังจากนั้น ท็อตและคณะ (Toth et al., 1998) ไดสํารวจความคิดเห็นของนักประชาสัมพันธที่เปนสมาชิกของ
สมาคมนักประชาสัมพันธแหงประเทศสหรัฐอเมริการะหวางป 1990 กับป 1995 เพื่อใหเห็นถึงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงใน
ลักษณะงานของนักประชาสัมพันธ โดยกําหนดงานที่นักประชาสัมพันธทําเปน 17 ลักษณะที่แตกตางจากที่บรูม (1982)
พัฒนาขึ้น ซึ่งลักษณะงานที่กําหนดมีดังนี้ การวางแผนโครงการประชาสัมพันธ การตัดสินใจกําหนดนโยบายดานการ
สื่อสาร การวิเคราะหปญหาดานการประชาสัมพันธ การเปนที่ปรึกษาแกผูบริหารระดับสูง การกระตุนใหผูบริหาร
ระดับสูงตัดสินใจ การบริหารโครงการประชาสัมพันธ การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ การดูแลสั่งงานพนักงาน
อื่นในหนวยงาน การวางแผนและการบริหารงบประมาณ การประชุมรวมกับผูบริหาร การริเริ่มโครงการใหม การ
ดําเนินงานในงานพิเศษ/การจัดซื้อ การติดตอกับสื่อมวลชน การศึกษาและวิเคราะหการวิจัย การแจกจายเผยแพร
ขาวสาร การตอบจดหมายและการรับโทรศัพท และการเขียน งานบรรณาธิกรและการผลิตขาวสาร
สถานภาพของหนวยงานประชาสัมพันธในองคการ
สถานภาพของนักประชาสัมพันธหรือหนวยงานในองคการ เปนอีกหัวขอหนึ่งที่นักวิชาการสนใจศึกษาดวย
ฮอกกและดูแลน (Hogg & Doolan, 1999) พิจารณาสถานภาพของนักประชาสัมพันธจากปจจัยหลายประการ ไดแก
สายการบังคับบัญชาในองคการ การยอมรับผูบริหารหนวยงานประชาสัมพันธจากผูบริหารระดับสูงและผูบริหาร
หนวยงานอื่นๆ การใหการสนับสนุนหนวยงานประชาสัมพันธของผูบริหารระดับสูงในดานงบประมาณและดานอื่นๆ
รูปแบบดานการประชาสัมพันธ
กรูนิคและฮั้นท (Grunig & Hunt, 1984) ไดศึกษาแนวทางการดําเนินงานประชาสัมพันธนับแตเริ่มกําเนิดขึ้น
และสรุปไดเปน 4 รูปแบบดังตอไปนี้
1. Press agentry/publicity เปนแนวทางการดําเนินงานประชาสัมพันธรูปแบบแรกที่มีเปาหมายในการ
สงเสริมสินคา หรือองคการโดยการจูงใจหรือการใหขอมูลบางสวน
(manipulation) เปนการสื่อสาร
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2. Public information model รูปแบบนี้เริ่มดําเนินการในตนศตวรรษที่ 20 ตอบสนองตอการที่สื่อมวลชน
โจมตีการทํางานขององคการขนาดใหญ muckraking journalists เพื่อใหขาวสารที่เปนจริงเกี่ยวกับ
องคการไปยังกลุมคนโดยผานสื่อมวลชนหรือสิ่งพิมพรูปแบบอื่น เชน แผนพับ แผนปลิว วารสารและอื่นๆ
รวมถึงกิจกรรมประชาสัมพันธตางๆ แนวทางการดําเนินงานในรูปแบบนี้ใชการวิจัยเฉพาะการทดสอบ
ความนาอาน (Readability tests) เพื่อดูวา เนื้อหาเหมาะสมกับผูอานหรือไม และการสํารวจวา ผูอานใช
ขอมูลที่ไดรับหรือไม แนวทางการดําเนินงานรูปแบบนี้ นิยมใชภาครัฐ องคการที่ไมหวังผลกําไร สมาคม
และองคการธุรกิจ
3. Two-way asymmetrical model เปนแนวทางการดําเนินประชาสัมพันธที่ใชพื้นฐานของการจูงใจทาง
วิทยาศาสตร โดยใชทฤษฎีทางสังคมศาสตรและการวิจัยทัศนคติและพฤติกรรมเพื่อจูงใจมหาชนใหยอมรับ
มุมมองขององคการและมีพฤติกรรมในทางที่สนับสนุนการดําเนินงานขององคการ เปนรูปแบบที่ใชการ
สื่อสารแบบสองทางที่นอกจากจะสงขาวสารแลวยังใหความสนใจกับปฏิกิริยาของกลุมคนดวย แตองคการ
ก็เลือกเสนอเฉพาะขาวสารที่จะเปนผลดีแกองคการมากกวาภาพรวมของเรื่องราวนั้น หรือกลาวไดวา เปน
การดําเนินงานเพื่อมุงประโยชนขององคการ ไมใชกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย องคการที่สื่อสารมีการรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับกลุมเปาหมายเพื่อพัฒนาขาวสารที่มหาชนจะยอมรับเพื่อใหกลุมเปาหมายมีทัศนคติและ
พฤติกรรมที่สอดคลองกับเปาหมายขององคการ และยังมีการประเมินผลของโครงการสื่อสารโดยการวัด
ทัศนคติและพฤติกรรมของกลุมเปาหมายทั้งกอนและหลังการสื่อสาร
4. Two-way symmetrical model แนวทางการดําเนินงานรูปแบบนี้ใชการสื่อสารสองทางเพื่อสรางความ
เขาใจรวมกันระหวางองคการและกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย โดยองคการมีการศึกษาความตองการหรือความ
คาดหวังของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย แลวพยายามปรับนโยบายและการดําเนินงานขององคการ
ขณะเดียวกันก็มีการเผยแพรขาวสารที่เปนจริงและสมบรูณขององคการหรือสินคาแกกลุมเปาหมายเพื่อให
เกิดความเขาใจที่ดีตอองคการ รวมถึงมีการประเมินผลโครงการสื่อสารเพื่อปรับปรุงความเขาใจที่มีตอกัน
จากแนวทางการดําเนินงานดานการประชาสัมพันธทั้งหมดนั้น Grunig (1992) เห็นวา รูปแบบสุดทายเปน
รูปแบบทําใหการดําเนินงานประชาสัมพันธไดผลดีที่สุด เนื่องจากเปนรูปแบบที่ใชการวิจัยและการสื่อสารเพื่อบริหาร
ความขัดแยงและปรับปรุงความเขาใจที่ดีระหวางกลุมผูมีสวนไดสวนเสียกับองคการโดยการสรางเปลี่ยนแปลงในทัศนคติ
และพฤติกรรมของทั้งสองฝาย

วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยเชิงสํารวจนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหทราบถึงแนวทางปฏิบัติดานตางๆ ในการดําเนินงานประชาสัมพันธใน
ประเทศไทยในปจจุบัน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
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แบบสอบถามที่ใชเปนเครื่องมือในการศึกษานี้พัฒนาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของโดยเฉพาะ
วรรณกรรมในตางประเทศ คําถามสวนใหญเปนคําถามแบบปลายปดที่ใชมาตราประมาณคาความสําคัญของไลเกิรต 5
ระดับ (A five-point Likert scale) แบบสอบถามประกอบดวย 2 สวนสําคัญ สวนแรกเปนคําถามที่เกี่ยวของกับ
ลักษณะประชากรและลักษณะองคการของผูตอบแบบสอบถาม 11 ขอ และสวนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ
ดานการประชาสัมพันธในประเทศไทย ที่แยกเปน 3 ประเด็นคือ สถานภาพของนักประชาสัมพันธในองคการ
ประกอบดวยคําถาม 13 ขอ ลักษณะงานหรือกิจกรรมประชาสัมพันธที่ระบุงานหรือกิจกรรม 15 ประการ และแนวทาง
ที่ใชในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธขององคการที่ระบุแนวทางไว 24 ขอ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยนี้ไดมีการทดสอบคุณภาพทั้งความเที่ยงตรง (Validity) และความนาเชื่อถือ (Reliability)
ในการทดสอบความเที่ยงตรงนั้น หลังจากที่พัฒนาแบบสอบถามจากแนวคิดที่ปรากฏในวรรณกรรมและงานวิจัยโดย
ละเอียดแลว ไดดําเนินการสอบถามความคิดเห็นของนักประชาสัมพันธจํานวน 3 คนเพื่อแกไขภาษาและเนื้อหาให
สอดคลองกับแนวปฏิบัติงานดานนี้ในปจจุบัน จากนั้นนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดสอบกับสมาชิกของสมาคม
นักประชาสัมพันธแหงประเทศไทยจํานวน 30 คนแลวคํานวณคาสัมประสิทธครอนแบช (Cronbach’s alpha
coefficients) ไดคาสัมประสิทธครอนแบชสําหรับแตละสวนของแบบสอบถามเปนดังนี้ ความสัมพันธกับผูบริหาร
ระดับสูงและหนวยงานอื่นๆ ที่ 0.767 ลักษณะงาน/กิจกรรมประชาสัมพันธที่ 0.855 แนวทางการดําเนินงานที่ 0.779 ซึ่ง
แสดงวาแบบสอบถามนั้นมีระดับความนาเชื่อถือที่ยอมรับได ตามที่นันนอลลี่ (Nunnally, 1978) ใหความเห็นวา คา
ความนาเชื่อถือ (Reliability) ระดับ 0.70 หรือมากกวา อยูในระดับที่ยอมรับได
การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล
ระยะเวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งสิ้น 4 เดือน คือ ตั้งแตเดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน 2552 ไดรับ
แบบสอบถามกลับคืนทั้งสิ้นเพียง 119 ชุด และเมื่อตรวจสอบความสมบรูณของแบบสอบถามที่ไดรับ มีเพียง 117 ชุดที่
นํามาใชในการวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูลนั้นใชคารอยละ และคาเฉลี่ย เพื่อใหทราบถึงลักษณะสวนบุคคลและองคการของนัก
ประชาสัมพันธ สถานภาพของนักประชาสัมพันธในองคการ ตลอดจนแนวปฏิบัติงานดานลักษณะงาน/กิจกรรม
ประชาสัมพันธ และแนวทางการปฏิบัติงานประชาสัมพันธขององคการ

ผลการวิจัย
ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคลและองคการ
ผลการสํารวจพบวา ผูปฏิบัติงานดานประชาสัมพันธเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย ที่สวนมากจบการศึกษา
ระดับปริญญา ซึ่งสาขาวิชาที่จบการศึกษามากที่สุด 2 สาขาวิชาแรกทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาตรี คือ นิเทศ
ศาสตร/วารสารศาสตร/สื่อสารมวลชน (17.0 % และ 17.8 % ตามลําดับ) และบริหารธุรกิจ (15.3 % และ 6.7 %
ตามลําดับ) สําหรับชื่อหนวยงานที่ผูตอบแบบสอบถามระบุมากที่สุด คือ การประชาสัมพันธ (19.6 %) รองลงมา คือ
การสื่อสารองคกร (15.3 %) และการตลาด (7.6 %) สวนชื่อตําแหนงของผูตอบแบบสอบถามที่ระบุมากที่สุด คือ
เจาหนาที่ประชาสัมพันธ (14.5 %) ซึ่งขอมูลเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคลและองคการของผูตอบแบบสอบถามแสดงใน
ตาราง 1
สถานภาพของนักประชาสัมพันธในองคการ
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ผูตอบแบบสอบถามระบุวา อยูใตการบังคับบัญชาระดับรองประธานหรือผูบริหารฝายอื่นๆ 47.9 เปอรเซ็นต
อยูภายใตการบังคับบัญชาของประธานเจาหนาที่บริหาร(ซีอีโอ)/ผูบริหารระดับสูงสุดขององคการคิดเปน 40.2 เปอรเซ็นต
และมีเพียง 12 เปอรเซ็นตเทานั้นที่รายงานการทํางานตอผูบริหารดานการตลาด
ผูตอบแบบสอบถามระบุวา ผูบริหารระดับสูงสุดของหนวยงานเปนหนึ่งในกรรมการของคณะกรรมการบริหาร
องคการ (51.8 %) ไมไดเปนกรรมการแตเขารวมแสดงความคิดเห็นในการประชุมคณะกรรมการบริหารเปนครั้งคราว
(25.4 %) ไมไดเปนกรรมการแตเขารวมแสดงความคิดเห็นในการประชุมคณะกรรมการบริหารเปนประจํา (15.8 %)
และไมไดเปนกรรมการและไมไดเขารวมแสดงความคิดเห็นในการประชุมคณะกรรมการบริหาร (7.0 %)

5

จํานวน
ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด
ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน
ผูบริหารระดับรองลงมา
ระดับปฏิบัติการ(ไมใชผูบริหาร)
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
นอยกวาหรือเทากับ 35 ป
36-45 ป
46 ปขึ้นไป
ระดับการศึกษาl
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโทขึ้นไป
ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงปจจุบัน
นอยกวาหรือเทากับ 3 ป
4-10 ป
10 ปขึ้นไป
ประสบการณกอนเขาทํางานตําแหนงปจจุบัน
ผูสื่อขาว/สื่อมวลชน
การโฆษณา
การประชาสัมพันธ
อื่นๆ
ขนาดของหนวยงาน/แผนกประชาสัมพันธ
นอยกวาหรือเทากับ 10 คน
11 คนขึ้นไป
ขนาดขององคการ
นอยกวา 100 คน
100-999 คน
1000 คนขึ้นไป
ประเภทองคการ
ภาครัฐ
ภาคธุรกิจ

ตาราง 1

เปอรเซ็นต

28

117
19
52
46

100.0
16.2
44.4
39.3

35
82

29.9
70.1

49
40

41.9
34.2

4
66

26

48
43

23.9
47

22.2

3.4
56.4

40.2

41.0
36.8

14
5
46
32

14.7
5.2
47.4
32.7

64
43

59.3
40.7

30
29
58

25.6
24.3
49.6

45
72

38.5
61.5

ลักษณะสวนบุคคลและองคการของผูตอบแบบสอบถาม

ความสัมพันธกับฝายบริหารระดับสูง ฝายการตลาดและฝายอื่นๆ
ผลการสํารวจพบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นวางานประชาสัมพันธมีความสัมพันธกับประธานเจาหนาที่บริหาร
หรือผูบริหารสูงสุด และผูบริหารฝายอื่นๆ ในระดับสูงหรือมาก และมีความสัมพันธกับฝายการตลาดโดยรวมในระดับ
ปานกลาง ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. ความสัมพันธกับผูบริหารระดับสูง มีดังนี้
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1.1 ประธานเจาหนาที่บริหารหรือผูบริหารสูงสุดขององคการเขาใจและยอมรับงาน ประชาสัมพันธหรืองาน
ดานการสื่อสารที่มีตอองคการ (คาเฉลี่ย เทากับ 3.98)
1.2 ประธานเจาหนาที่บริหารหรือผูบริหารสูงสุดใหการสนับสนุนงานดานการ
ประชาสัมพันธหรืองานการสื่อสารในองคการ (คาเฉลี่ย เทากับ 3.94)
1.3 ประธานเจาหนาที่บริหารหรือผูบริหารสูงสุดเห็นวา ความคิดเห็นของหนวยงานของทานมี
ประโยชนตอการตัดสินใจเชิงกลยุทธขององคการ (คาเฉลี่ย เทากับ 3.72)
2. ความสัมพันธกับผูบริหารฝายอื่นๆ มีดังตอไปนี้
2.1 ผูบริหารฝายอื่นๆ เขาใจและยอมรับความสําคัญของงานประชาสัมพันธตอองคการ
(คาเฉลี่ย เทากับ 3.54)
2.2 ผูบริหารฝายอื่นๆ รวมมือและสนับสนุนงานดานการประชาสัมพันธ หรืองานการสื่อสารใน
องคการ (คาเฉลี่ย เทากับ 3.41)
3. ความสัมพันธกับผูบริหารฝายการตลาด มีดังนี้
3.1 หนวยงานมีหนาที่ความรับผิดชอบที่แตกตางจากหนวยงานดานการตลาด
(คาเฉลี่ย เทากับ 3.23)
3.2 หนวยงานมีการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานดานการตลาด (คาเฉลี่ย เทากับ 3.08)
3.3 หนวยงานมีการแขงขันกับหนวยงานดานการตลาด (คาเฉลี่ย เทากับ 2.35) นั่นคือ กลุม
ตัวอยางระบุวา หนวยงานมีการแขงขันกับหนวยงานดานการตลาดในระดับนอย
การใชบริการจาก/จางบริษัทภายนอก
ผูตอบแบบสอบถามระบุวา องคการมีการใชบริการจากหรือจางบริษัทภายนอกใหดําเนินการที่เกี่ยวของกับการ
ประชาสัมพันธหรือการสื่อสารบางรูปแบบ/โครงการ ในระดับใชบาง (35.9 %) รองลงมา คือในระดับไมมีหรือไมไดใช
(18.8 %) รองลงมาคือใชประจํา (17.9 %) ใชในระดับใชบอย (14.5 %) และใชในระดับใชนอย (12.8 %)
ลักษณะงาน/กิจกรรมประชาสัมพันธ
ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา งานหรือกิจกรรมที่นักประชาสัมพันธใชเวลาปฏิบัติเรียงลําดับตามคาเฉลี่ย ได
ดังนี้
1. การวางแผนโครงการประชาสัมพันธและการจัดกิจกรรมพิเศษ (คาเฉลี่ย = 3.82)
2. การบริหารการดําเนินงานโครงการประชาสัมพันธ (คาเฉลี่ย = 3.79)
3. การดําเนินงานตามที่ผูบริหารระดับสูงตัดสินใจไวแลว (คาเฉลี่ย = 3.63)
4. การจัดสงขาวสารไปเผยแพร (คาเฉลี่ย = 3.57)
5. การเขียน การบรรณาธิกร และการผลิตเอกสารและวัสดุรูปแบบตางๆ เพื่อเผยแพร (คาเฉลี่ย = 3.55)
6. การประชุมรวมกับผูบริหารระดับสูงหรือลูกคา (คาเฉลี่ย = 3.53)
7. การมีปฏิสัมพันธ/ประชุมรวมกับผูบริหารหนวยงานอื่นๆ เพื่อใชประโยชนจากการประชาสัมพันธ (คาเฉลี่ย =
3.50)
8. การกําหนดและบริหารงบประมาณของหนวยงาน (คาเฉลี่ย = 3.43)
9. การบริหารตลอดจนการจูงใจบุคลากรในหนวยงาน (คาเฉลี่ย = 3.40)
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

การติดตอกับสื่อมวลชน (คาเฉลี่ย = 3.38)
การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ (คาเฉลี่ย = 3.36)
การมีสวนรวมในการตัดสินใจกําหนดนโยบายดานการสื่อสารขององคการ (คาเฉลี่ย = 3.32)
การรับและตอบจดหมายและโทรศัพท (คาเฉลี่ย = 3.18)
การใหคําปรึกษาแกฝายบริหาร (คาเฉลี่ย = 3.16)
การดําเนินงานวิจัยและวิเคราะหขอมูล (คาเฉลี่ย = 2.89)

แนวทางที่ใชในการดําเนินงานประชาสัมพันธ
ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานที่นักประชาสัมพันธปฏิบัติ นั้นกลุมตัวอยางมีความคิดเห็น
ตอแนวทางที่ใชในการดําเนินงานประชาสัมพันธ ดังตอไปนี้ (ใชเกณฑการจัดระดับความคิดเห็นตามคาเฉลี่ย ดังนี้ มาก
ที่สุด 4.21 – 5 คะแนน มาก 3.41 - 4.20 คะแนน ปานกลาง 2.61 – 3.40 คะแนน นอย 1.81 - 2.60 คะแนน
นอยที่สุด 1 - 1.80 คะแนน)
แนวทางการดําเนินงานที่นักประชาสัมพันธปฏิบัติในระดับมากที่สุด (เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหา
นอย) มี 2 ประการดังนี้
1. หนวยงานใหขอมูลที่เปนจริง (4.27)
2. นอกเหนือจากการใชสื่อมวลชนในการเผยแพรขาวสาร หนวยงานมีการจัดทําและเผยแพรแผนพับ แผน
ปลิว สิ่งพิมพ หรือวัสดุอื่นๆ ที่ใหขอมูลเกี่ยวกับองคการ (4.21)
แนวทางการดําเนินงานที่นักประชาสัมพันธปฏิบัติในระดับมาก (เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย) มี
ดังนี้
1. การเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑเปนเปาหมายหลักประการหนึ่งในการดําเนินงานประชาสัมพันธ
(3.90)
2. หนวยงานเชื่อวา งานประชาสัมพันธควรเปนตัวกลางขององคการในการเจรจาเพื่อแกไขขอขัดแยงระหวาง
ฝายบริหารและมหาชน (3.87)
3. หนวยงานมีการรับฟงความคิดเห็นของกลุมเปาหมาย (3.86)
4. หนวยงานใหความสนใจตอประโยชนของกลุมเปาหมายเทาๆ กับประโยชนขององคการ (3.82)
5. หนวยงานมีการจัดทําโครงการเพื่อจูงใจใหกลุมเปาหมายมีพฤติกรรมตามที่องคการตองการ (3.76)
6. ในการดําเนินโครงการประชาสัมพันธ หนวยงานพยายามที่จะใหขอมูลเฉพาะที่จะทําใหกลุมเปาหมายมอง
องคการในทางที่ดีขึ้น (3.67)
6. หนวยงานมีการสนับสนุนการรณรงคดานการตลาด (3.67)
7. หนวยงานมีการจัดทําโครงการเพื่อจูงใจกลุมเปาหมายใหเห็นดวยกับมุมมองขององคการ (3.63)
8. หนวยงานใหขอมูลที่สมบรูณทั้งเชิงบวกและเชิงลบแกกลุมเปาหมาย (3.58)
9. เมื่อดําเนินโครงการประชาสัมพันธ หนวยงานหลีกเลี่ยงการเปดเผยขอมูลเชิงลบเกี่ยวกับองคการ (3.57)
10. ในการดําเนินงานประชาสัมพันธ หนวยงานเชื่อวาควรเผยแพรขอมูลเชิงบวก แตไมควรเปดเผยขอมูลเชิง
ลบขององคการแกกลุมเปาหมาย (3.50)
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11. กอนที่จะตัดสินใจขั้นสุดทายหรือกําหนดนโยบาย หนวยงานมองหามติของกลุมเปาหมาย หรือบุคคลที่จะ
ไดรับผลกระทบจากการตัดสินใจหรือนโยบายนั้น (3.45)
12. หนวยงานใหความสนใจตอความคิดเห็นของกลุมเปาหมาย และพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ
นโยบายขององคการ (3.42)
แนวทางการดําเนินงานที่นักประชาสัมพันธปฏิบัติในระดับปานกลาง (เรียงลําดับตามคาเฉลี่ย) มีดังตอไปนี้
1. หนวยงานมีสวนรวมในงานสงเสริมการขาย เหมือนเปนงานสําคัญของหนวยงาน (3.32)
2. หนวยงานไมเพียงแตพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของกลุมเปาหมายเทานั้น แต
พยายามที่จะขจัดทัศนคติและพฤติกรรมที่ไมตองการใหหมดไปดวย (3.26)
3. หนวยงานใชการสื่อสารแบบเผชิญหนากับกลุมเปาหมาย (3.25)
4. หนวยงานมีการวิจัยเพื่อใหเขาใจถึงความรูสึกของกลุมเปาหมายที่มีตอเรื่องนั้น กอนที่จะจัดกิจกรรมดาน
การประชาสัมพันธหรือการสื่อสารตางๆ (3.20)
5. ในการดําเนินงานประชาสัมพันธ หนวยงานใหความสําคัญกับการใหขาวสารมากกวาการรับฟง (3.12)
6. หนวยงานใชยอดขายและหรือการรับรูถึงผลิตภัณฑเปนเกณฑในการวัดความสําเร็จของโครงการดานการ
ประชาสัมพันธ (2.89)
7. บทบาทของการประชาสัมพันธ คือ การดําเนินการเพื่อประโยชนขององคการ แมวาการตัดสินใจของ
องคการจะมีผลกระทบเชิงลบตอกลุมเปาหมายหรือมหาชน (2.89)
แนวทางการดําเนินงานที่นักประชาสัมพันธปฏิบัติในระดับนอย (เรียงลําดับตามคาเฉลี่ย) มีดังนี้
1. หนวยงานพยายามหลีกเลี่ยงการพูดคุยกับกลุมเปาหมายเมื่อองคการตัดสินใจในลักษณะที่ไม
เปนที่ชื่นชอบของกลุมเปาหมาย (2.59)
2. องคการมีแตใหขาวสาร โดยไมมีการรับขาวสารขอมูลจากกลุมเปาหมาย (2.23)

การอภิปรายผล
ลักษณะประชากรและลักษณะองคการ
ผลการสํารวจบงชี้วา เพศหญิงทํางานในวิชาชีพนี้มากกวาเพศชาย ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาในอดีตทั้งใน
ประเทศไทย (สุเทพ เดชะชีพ, 2532; Ekachai, 1995; กุลธิดา ธรรมภิวัชน, 2542) และในตางประเทศ (Leichty &
Springston, 1996; Moss, Warnaby and Newman, 2000) นอกจากนี้ยังจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (รอยละ
96.6) เกินกวารอยละ 50 ไมมีประสบการณในงานประชาสัมพันธโดยตรงมากอน และกลุมตัวอยางสวนมากทํางานใน
องคการภาคเอกชนที่มีขนาดใหญ และเปนผูบริหารระดับรองลงมา
ลักษณะงาน/กิจกรรมประชาสัมพันธ
ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ลักษณะงานหรือกิจกรรมที่นักประชาสัมพันธใชเวลาปฏิบัติมากที่สุด 2 อันดับ
แรกจากทั้งหมด คือ การวางแผนโครงการประชาสัมพันธและการจัดกิจกรรมพิเศษ และการบริหารการดําเนินงาน
โครงการประชาสัมพันธ ซึ่งแตกตางจากผลการศึกษาในอดีต ไมวาในการศึกษาของสุเทพ เดชะชีพ (2532) ที่พบวา งาน
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ผลการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะงาน/กิจกรรมประชาสัมพันธนี้ยังมีประเด็นที่นาสนใจอีกประการหนึ่ง คือ การที่นัก
ประชาสัมพันธใชเวลาในการดําเนินงานเกี่ยวกับวิจัยและวิเคราะหขอมูลนอยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับงานหรือกิจกรรม
อื่นๆ นั่นคือ มีคาเฉลี่ย เทากับ 2.89 จัดเปนอันดับสุดทายเมื่อเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยของเวลาที่ใชในการดําเนินงาน/
กิจกรรมทั้งหมด ซึ่งไมสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานประชาสัมพันธสมัยใหมที่นิยมนําเทคนิคการวิจัยมาใชมาก
ขึ้น ดังที่ไวทและมาเซอร (White & Mazur, 1996, p. 23) และวายเนอร (Weiner, 2006, p.4) กลาววา การที่องคการ
ตางๆ จะพัฒนาโครงการประชาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดนั้น ตองใชเทคนิคการวิจัยทั้งแบบเปนทางการ
และไมเปนทางการในการรวบรวมขอมูลเพื่อใหเขาใจถึงความตองการและมุมมองของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุม
อยางถองแท นอกจากนี้ยังตองใชเทคนิคการวิจัยในการวัดและประเมินผลโครงการตางๆ เพื่อใหทราบถึงระดับผลกระทบ
ที่มีตอทัศนคติและพฤติกรรมของกลุมเปาหมายอยางเปนรูปธรรม ซึ่งจะทําใหมีความนาเชื่อถือในผลงานมากขึ้น
สถานภาพของนักประชาสัมพันธ
ผลการสํารวจครั้งนี้ ที่พบวา รอยละ 40 ของกลุมตัวอยางระบุวา รายงานการทํางานตรงตอประธานเจาหนาที่
บริหาร(ซีอีโอ)/ผูบริหารระดับสูงสุดขององคการ และ 51.8 เปอรเซ็นตของผูตอบแบบสอบถามระบุวา ผูบริหารระดับ
สูงสุดของหนวยงานเปนหนึ่งในกรรมการของคณะกรรมการบริหารองคการ ตลอดจนพบวา งานประชาสัมพันธมี
ความสัมพันธกับประธานเจาหนาที่บริหารหรือผูบริหารสูงสุด และผูบริหารฝายอื่นๆ ในระดับสูงนั้น สอดคลองกับผล
การศึกษาของกุลธิดา ธรรมภิวัชน (2542) ที่พบวา นักประชาสัมพันธทํางานใกลชิดและขึ้นตรงตอผูบริหารสูงสุดของ
องคการ ตลอดจนมีสวนรวมในกลุมผูบริหารระดับสูง ในสวนการรายงานการทํางานตรงตอผูบริหารระดับสูงเปนปจจัย
หนึ่งซึ่งแสดงวา ประธานเจาหนาที่บริหาร(ซีอีโอ)/ผูบริหารระดับสูงสุดขององคการเห็นความสําคัญของการประชาสัมพันธ
เพื่อใหทราบขอมูลที่เกี่ยวของกับทัศนคติของมหาชนและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ดังที่ไวทและมาเซอร
(White & Mazur, 1996, p.32) ระบุวา สายการบังคับบัญชามีผลตอประสิทธิผลของงานประชาสัมพันธ
แนวทางการดําเนินงานประชาสัมพันธ
ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแนวทางที่ใชในการดําเนินงานประชาสัมพันธที่นาสนใจ คือ นอกจากจะพบวา
นักประชาสัมพันธใหความสําคัญกับการใหขอมูลที่เปนจริงมากที่สุด และมีการจัดทําสื่อตางๆ เพื่อใชในการเผยแพร
ขาวสารแลว องคการในประเทศไทยมีการผสมผสานแนวทางการดําเนินงานประชาสัมพันธหลายๆ รูปแบบเขาดวยกัน
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สรุปและขอเสนอแนะ
ในดานแนวทางการดําเนินงานประชาสัมพันธขององคการนั้น ผลการศึกษาบงชี้วา สถานภาพของนัก
ประชาสัมพันธเปนที่ยอมรับในองคการมากขึ้น เนื่องจากผูบริหารระดับสูงสุด และผูบริหารฝายอื่นๆ เขาใจ ยอมรับ
ความสําคัญ รวมถึงรวมมือและสนับสนุนงานประชาสัมพันธหรืองานดานการสื่อสารที่มีตอองคการในระดับสูง ซึ่งเปนไป
ตามที่วิลค็อกซและคณะ (Wilcox et al, 2003, p.101) กลาววา สถานภาพของนักประชาสัมพันธขึ้นกับการรับรูของ
ผูบริหารระดับสูงสุด และผูบริหารของหนวยงานอื่นๆ ในองคการที่มีตองานประชาสัมพันธ
สวนลักษณะงานหรือกิจกรรมที่นักประชาสัมพันธปฏิบัติที่สามารถบงบอกถึงบทบาทของนักประชาสัมพันธนั้น
ผลการสํารวจบงชี้วา ลักษณะงานที่นักประชาสัมพันธปฏิบัติเปลี่ยนจากงานดานเทคนิคหรืองานในบทบาทผูปฏิบัติงาน
เชน การเขียนและจัดสงขาว การผลิตวัสดุเพื่อเผยแพร การติดตอกับสื่อมวลชน ฯลฯ มาเปนงานบริหารระดับโครงการ
มากขึ้น หากนักประชาสัมพันธตองการมีบทบาทการบริหารในระดับที่สูงขึ้น จําเปนตองพัฒนาทักษะเชิงคิดวิเคราะห
และการทํางานรวมกับฝายบริหารใหมากขึ้น ที่นักประชาสัมพันธตองมีความรูทางธุรกิจและการจัดการเพื่อใหเขาใจ
มุมมองและสามารถสื่อสารกับผูบริหารระดับสูงไดอยางดี ดังที่อารโนลด (Arnold, 1988) กลาววา นักประชาสัมพันธ
ตองคิดเหมือนเปนซีอีโอขององคการและสามารถสื่อสารในภาษาธุรกิจได
ดานรูปแบบการดําเนินงานประชาสัมพันธนั้น แมวาจะมีการใชหลายรูปแบบผสมผสานกัน ดังเห็นไดจาก
เปาหมายในการดําเนินงานที่แตกตางกัน ไมวาดําเนินงานเพื่อสรางความเขาใจที่ดีรวมกันระหวางองคการกับกลุมผูมีสวน
ไดสวนเสีย การสรางชื่อเสียงหรือภาพลักษณที่ดี ตลอดจนการสนับสนุนงานดานการตลาด แตนักประชาสัมพันธ
สวนมากยังคงใหความสําคัญของการใหขอมูลที่เปนจริงมากที่สุด แมวาบางแหงอาจมีการใหขอมูลเฉพาะสวนก็ตาม
รวมถึงมีการใชสื่อหรือกิจกรรมที่หลากหลายในการเผยแพรขาวสาร อยางไรก็ตาม ผลการสํารวจบงชี้วา นัก
ประชาสัมพันธที่เปนกลุมตัวอยางยังใหความสําคัญวิจัยและวิเคราะหขอมูลในการวางแผน การดําเนินงานตลอดจนการ
ประเมินผลการทํางานนอยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับงานหรือกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ
แนวทางการดําเนินงานประชาสัมพันธ ที่คาเฉลี่ยของขอความที่เกี่ยวกับ การใชการวิจัยเพื่อใหเขาใจถึงความรูสึกของ
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