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นั ก วิ ช าการทั ้ ง ไทยและต่ า งประเทศให้
ความหมายของการประชาสั ม พั น ธ์ ไ ว้ เ ป็ น
จำนวนมาก ส่ ว นใหญ่ ไ ด้ แ ยกประเด็ น ในการ
พิจารณาออกไปในแต่ละท่าน ซึง่ สรุปแล้วสามารถ
กล่าวเป็นความหมายกว้าง ๆ ได้ดงั นี้
“การประชาสัมพันธ ์ คือ การดำเนินการ
ใด ๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีของหน่วย
งานและเสริมสร้างชือ่ เสียงเกียรติคณ
ุ ของหน่วยงาน
ให้ประชาชนทราบ เพือ่ ประชาชนจะได้เกิดความ
เลือ่ มใสศรัทธา และให้ความร่วมมือในอันทีจ่ ะให้การ
ปฏิบตั ติ ามภารกิจของหน่วยงานบรรลุผลสำเร็จ”

ความสำคัญของการประชาสัมพันธ์
ความสำคัญของการประชาสัมพันธ์สามารถ
สรุปเป็นข้อ ๆ ได้ดงั นี้
1. ทำให้ประชาชนรู้จักหน่วยงานว่าเป็น
อย่างไร อยูท่ ไ่ี หน มีความสำคัญเช่นไร
2. ทำให้ประชาชนยอมรับนับถือหน่วยงาน
เพราะถ้าไม่บอกก็ไม่รู้ เมือ่ ไม่รกู้ ไ็ ม่ยอมรับ
3. ป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดต่อหน่วย
งาน เพราะเมือ่ ไม่ยอมรับแล้ว ก็อาจจะแปรเจตนา

ไปเป็นอย่างอืน่ ได้ และถ้าเข้าใจไปในทางทีผ่ ดิ ก็จะ
เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวง
4. ป้องกันความเกลียดชังในหมูป่ ระชาชน
ต่อหน่วยงาน อันเป็นผลสืบเนือ่ งมาจากความเข้า
ใจผิดดังกล่าวข้างต้น
5.ทำให้ ป ระชาชนสนั บ สนุ น กิ จ การของ
หน่วยงาน เพราะประชาชนรู้จักดี ยอมรับเข้าใจ
ถูกต้องและเกิดความรักในองค์กรขึน้ แล้ว
6. สามารถใช้ลดปัญหาภายในหน่วยงาน
ได้ดี เนื่องจากภายในหน่วยงานเดียวกัน ถ้าหาก
ไม่ทำความเข้าใจกันแล้ว ก็จะไม่ทราบข้อเท็จจริง
7. ช่วยให้เอาชนะฝ่ายตรงข้ามได้ เนือ่ งจาก
ฝ่ายตรงข้ามคอยจ้องจะให้ร้ายป้ายสี แต่เมื่อได้มี
การชี้แจงความจริงให้ทราบ ความพยายามของ
ฝ่ายตรงข้ามก็ไร้ผล
8. ทำให้ภารกิจของหน่วยงานบรรลุผล
สำเร็จ เพราะประชาชนให้การสนับสนุน ตัวอย่าง
ทีเ่ ห็นได้งา่ ยก็ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ธรุ กิจการ
ค้า ถ้าประชาชนนิยมชมชอบ สินค้าที่มีการ
ประชาสัมพันธ์ดี สินค้าก็จำหน่ายได้มาก กำไรก็
มาก ธุรกิจก็ประสบผลสำเร็จ
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วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์
พิจารณาจากความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ดงั กล่าวแล้ว อาจสรุปวัตถุประสงค์ของการ
ประชาสัมพันธ์ได้ดงั นี้
1. เพือ่ ให้ประชาชนทราบ
2. เพื่อให้ประชาชนเชื่อถือ และเกิดความ
มัน่ ใจ
3. เพือ่ ให้ประชาชนเกิดความเลือ่ มใส และ
ศรัทธา
4. เพือ่ ให้ประชาชนเกิดความนิยมชมชอบ
5. เพือ่ ให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญ
6. เพือ่ ให้ประชาชนช่วยเหลือและสนับสนุน
7. เพือ่ สร้างความสัมพันธ์อนั ดีให้เกิดขึน้
8. เพือ่ ขจัดข้อขัดแย้งต่าง ๆ จากทุกฝ่าย

หลักการประชาสัมพันธ์
วงรอบประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์
จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามขัน้ ตอน แต่ละขัน้
ตามลำดับ ดังนี้
1. การก่อให้เกิดความเข้าใจ
2. ทำให้เกิดการเรียนรู้
3. ก่อให้เกิดพฤติกรรมดี
4. ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ดี
5. ให้ปฏิบตั อิ ย่างถูกต้อง
6. เปลีย่ นแปลงความคิดหรือพฤติกรรมตาม
ต้องการ
หลักการเบือ้ งต้น
1. จะต้องชีแ้ จงแต่ความจริงเท่านัน้
2. บอกกล่าวเรื่องราวที่เกิดขึ้นตามลำดับ
เหตุการณ์
3. ให้ความรูค้ วามเข้าใจ คือ ชีแ้ จงเพิม่ เติม

2

สิงหาคม 2554
4. จูงใจให้สนับสนุน
5.ส่ ง เสริ ม ให้ เ ชื ่ อ ถื อ และเกิ ด ความนิ ย ม
ชมชอบ
สรุปหลักการประชาสัมพันธ์ทส่ี ำคัญ คือ
- ก่อให้เกิดความเข้าใจทีถ่ กู ต้อง
- แก้ไขความเข้าใจทีผ่ ดิ ๆ
- ป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด ๆ
หลักการดำเนินงานประชาสัมพันธ์
1. จะต้องได้รับนโยบายจากหน่วยงาน
ระดับสูงหรือผูบ้ งั คับบัญชาอย่างแน่นอนเสียก่อน
2. มีการสำรวจความคิดเห็นจากกลุ่มเป้า
หมาย
3. จัดทำแผนดำเนินงานอย่างละเอียด
4. ดำเนินการก่อนงานอืน่ ๆ เสมอ
5.เน้ น หนั ก ในเรื ่ อ งหน่ ว ยงาน/องค์ ก ร
แทนที่จะเป็นตัวบุคคล
6. มอบให้ เ ป็ น หน้ า ที ่ ข องผู ้ ท ี ่ ม ี ค วามรู ้
ความสามารถเพราะงานประชาสั ม พั น ธ์ เ ป็ น
วิชาชีพอย่างหนึง่ ซึง่ ต้องอาศัยเทคนิคและวิธกี าร
ปฏิบตั ทิ ล่ี กึ ซึง้
7. จะต้องดำเนินการอย่างกว้างขวางและ
ต่อเนือ่ ง ตราบใดทีต่ อ้ งการการสนับสนุนจากทุกคน
ดังนั้นจะละเว้นเป้าหมายบางกลุ่มบางพวกไม่ได้
และงานประชาสัมพันธ์จะต้องดำเนินการตลอดเวลา
เพือ่ ให้เป้าหมายยึดมัน่ ในข่าวสาร
8. ยึดหลักความง่ายและยุคลวิถี การดำเนิน
งานจะต้องใช้วิธีการและภาษาของกลุ่มเป้าหมาย
นั้น ๆ และจะต้องรับฟังผลสะท้อนจากเป้าหมาย
เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการดำเนินงาน เรียกว่า
ดำเนินงานแบบสองทาง
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แนวความคิดในการวางแผนประชาสัมพันธ์
เมือ่ จะจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ มี
ข้อควรพิจารณาดังนี้ คือ
1. การกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายให้แน่ชดั
2. พิจารณาหนทางปฏิบตั วิ า่ จะทำอะไรได้
บ้าง อาจจะมีหลาย ๆ หนทางปฏิบตั ิ
3. วิเคราะห์หนทางปฏิบัติว่า วิธีใดดีที่สุด
ได้ผลมากทีส่ ดุ เสียค่าใช้จา่ ยน้อยทีส่ ดุ
4. จัดทำแผนการปฏิบัติตามรูปแบบหรือ
ฟอร์มการทำแผนทั่วๆ ไป ระบุภารกิจ แนวทาง
ปฏิบตั ิ ผูป้ ฏิบตั ิ ระยะเวลา ค่าใช้จา่ ย เป็นต้น
5. ทดสอบแผนว่าจะดำเนินการได้ตามแนว
ความคิดหรือไม่
6. ปฏิบตั ติ ามแผนทีก่ ำหนดไว้
7. ประเมินผลการปฏิบตั วิ า่ ได้ผลตามทีไ่ ด้
ตัง้ วัตถุประสงค์ไว้หรือไม่ เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงแผนให้ดขี น้ึ ต่อไป

สื่อที่ใช้ในงานประชาสัมพันธ์
สือ่ ทีจ่ ะนำมาใช้ในงานประชาสัมพันธ์ มีดงั นี้
1. โทรทัศน์ มีขอ้ ดี คือ มองเห็นทัง้ ภาพและ
ได้ยนิ ทัง้ เสียง ข้อเสียได้แก่ การจัดหาและการเสนอ
ข่าวสาร เพราะต้องใช้เวลาและใช้งบประมาณมาก
มีการเตรียมการมาก ต้องมีสถานีสง่ มีกระแสไฟฟ้า
และมีเครือ่ งรับ
2.วิทยุ มีขอ้ ดีคอื สามารถเผยแพร่ขา่ วสาร
เข้าถึงเป้าหมายได้มาก เพราะเครื่องรับมีราคาถูก
และสถานีสง่ มีจำนวนมาก เวลาออกอากาศตลอด
24 ชัว่ โมง 365 วัน ข้อเสียของวิทยุ คือ ได้ยนิ
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แต่เสียงอย่างเดียวทำให้จดจำยาก อาจลืมเมื่อ
เวลาเนิน่ นานไป
3. ภาพยนตร์ มีข้อดีคือ สามารถสร้าง
ความสนใจได้มาก มีขนาดใหญ่โต เป้าหมายใน
ชนบทนิยมมาก ข้อเสีย คือ เข้าถึงเป้าหมายได้
น้อย นับจำนวนร้อยหรือพันคน จำกัดในเรือ่ งสถาน
ทีแ่ ละการเตรียมดำเนินงาน ค่าใช้จา่ ยสูง
4. สิง่ พิมพ์ ในทีน่ ร้ี วมสิง่ พิมพ์ทกุ ประเภท
เช่น หนังสือพิมพ์ ใบปลิว แผ่นพับ ฯลฯ มีขอ้ ดีกค็ อื
มีความคงทนถาวร หนังสือบางเล่มเก็บไว้ได้เป็น
ร้อยปี และสามารถนำมาทบทวนเมือ่ หลงลืม ข้อเสีย
ก็คือ ผู้ไม่รู้หนังสือจะไม่เกิดประโยชน์เพราะอ่าน
ไม่ออก เสียเวลาและค่าใช้จา่ ยในการผลิต
5. บุคคล มีขอ้ ดี คือ สามารถโน้มน้าวจิต
ใจเป้าหมายได้ดีและสามารถสร้างความเชื่อถือได้
มากกว่าสือ่ ชนิดอืน่ ข้อเสียก็คอื จะหาผูม้ คี ณ
ุ สมบัติ
เฉพาะตัวที่จะมาปฏิบัติงานได้ยาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคุณสมบัติสำคัญของนักประชาสัมพันธ์ที่
จำเป็นได้แก่ ความสามารถในการสื่อความหมาย
คือ สามารถพูด เขียน ได้ดเี ป็นพิเศษ และจะต้อง
เป็นผูม้ มี นุษย์สมั พันธ์ดี
6. นิทรรศการ มีขอ้ ดี คือ สามาารถนำข่าว
สารหลายอย่างมาเผยแพร่ให้เห็น ทัง้ ข้อเขียนและ
รูปภาพ ตลอดจนอาจใช้เสียงประกอบได้ดว้ ย จึง
สามารถสื่อความหมายและทำความเข้าใจกับเป้า
หมายได้ดี แต่ขอ้ เสีย คือปริมาณของกลุม่ เป้าหมาย
และความยุง่ ยากในการเตรียมการตลอดจนเจ้าหน้า
ทีจ่ ะต้องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละจำนวนพอเพียง
7. แผ่นโฆษณา ในที ่ น ี ้ ใ ห้ ห มายถึ ง แผ่ น
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2.
โฆษณาขนาดใหญ่
ที่ติดตามสี่แยกหรือย่านชุมชน
หรือริมถนนสำคัญๆ เช่น การโฆษณาภาพยนตร์
หรือสินค้าต่าง ๆ มีขอ้ ดี คือ เรียกร้องความสนใจ
ได้ดีจากขนาดและสีสรร ตลอดจนทำเลที่ติดตั้ง
ข้อเสียคือ ค่าใช้จา่ ยในการจัดทำสูงและเข้าถึงเป้า
หมายได้ จ ำนวนน้ อ ย เมื ่ อ เที ย บกั บ วิ ท ยุ ห รื อ
โทรทัศน์
8. อินเตอร์เน็ต มีข้อดีคือเป็นสื่อที่สามารถ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการโดยตรง สามารถ
ให้ขอ้ มูลข่าวสารและรายละเอียดได้ตามทีต่ อ้ งการ
สามารถวั ด ผลตอบกลั บ การสื ่ อ สารได้ ใ นทั น ที
ด้วยตัวสือ่ เอง งบประมาณต่ำ ข้อเสียก็คอื เข้าถึง
กลุม่ เป้าหมายเฉพาะกลุม่ และข้อจำกัดทางด้าน
ความเร็วของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในประเทศ
ไทย ทีส่ ว่ นใหญ่ยงั ใช้ความเร็วต่ำอยู่

สิ่งที่จะนำมาประชาสัมพันธ์
สิ ่ ง ที ่ ค วรนำมาพิ จ ารณาการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน มีดงั นี้
1. นโยบายและค่ า นิ ย มของหน่ ว ยงาน
นั ้ น ๆ เพราะหน่ ว ยงานทุ ก หน่ ว ยงานจะต้ อ งมี
นโยบายของหน่วยงานอยู่แล้ว ค่านิ ย มก็ เ ช่ น
เดี ย วกั น ต่างหน่วยงานต่างก็มหี ลักยึดถือของแต่่
ละหน่วยงาน บางครั้งก็เหมือนกับหน่วยงานอื่น
แต่บางประเด็นก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
2. หน้าที่ความรับผิดชอบ เหตุที่ต้องทำ
ความเข้าใจในเรือ่ งนี้ เพือ่ ป้องกันความเข้าใจผิดใน
หมูป่ ระชาชน หรือในกลุม่ เป้าหมาย เช่น บางครัง้
ประชาชนเข้าใจว่าทหารมีหน้าที่ปราบโจรผู้ร้าย
แต่ทจ่ี ริงแล้วเป็นหน้าทีข่ องตำรวจ หรือประชาชน
อาจจะเข้าใจว่าตำรวจมีหน้าที่ป้องกันอริราชศัตรู
จากนอกประเทศซึ่งเป็นหน้าที่ของทหาร ดังนั้น
หน่วยงานต่าง ๆ จะต้องหยิบเอาหน้าทีค่ วามรับผิด
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ชอบมาชีแ้ จงให้เกิดความเข้าใจทีถ่ กู ต้อง
3. แนวความคิ ด ที ่ จ ะปฏิ บ ั ต ิ ซึ ่ ง จะเป็ น
ประโยชน์ตอ่ ส่วนรวมหรือประเทศชาติ
4. ผลงานดีเด่นทีป่ ฏิบตั ไิ ปแล้ว หรือแม้แต่
จะไม่ดีเด่นแต่เมื่อได้ปฏิบัติไปแล้วก็น่าจะนำมา
โฆษณาประชาสัมพันธ์เสมอ เพื่อคนทั่วไปจะได้รู้
ว่าได้ทำอะไรไปบ้าง หากไม่บอกจะเข้าใจว่าไม่
ทำอะไรเลย ก็ได้
5. บุคคลดีเด่น สมควรนำมายกย่องให้เป็น
ทีร่ จู้ กั กันทั่วไป เพราะจะก่อให้เกิดผลดีหลายประ
การ เช่น ทำให้คนนิยมชมชอบหน่วยงานนัน้ ๆ ว่า
มีคนดี ทำให้ผไู้ ด้รบั การยกย่องมีความภาคภูมิ ใจ
มีมานะอุตสาหะทีจ่ ะกระทำความดี สร้างผลงานดี
ต่อไป และจะเป็นการจูงใจให้คนอื่น ๆ เอาเยี่ยง
อย่างเพือ่ จะได้รบั การยกย่องบ้าง
6. หน่วยงานดีเด่น เมือ่ เห็นว่าหน่วยงานใด
มีความดีเด่น เช่น มีคนในหน่วยงานได้รบั การยก
ย่อง หรือคนในหน่วยงานมีผลงานดีเด่น หน่วยงาน
นั้นก็น่าจะได้รับการยกย่องด้วยเพื่อให้เกิดความ
ภาคภูมิใจร่วมกัน และก่อให้เกิดความสามัคคีใน
หน่วยงาน เกิดความรักหมู่รักคณะเพราะถือว่า
เป็นคนดีรว่ มกันในหน่วยงานดี ๆ อย่างนัน้ ทำให้
ใคร ๆ ก็อยากย้ายมาอยูด่ ว้ ย
7. การแก้ไขข้อบกพร่อง เมือ่ หน่วยงานหรือ
บุคคลทำความผิดหรือมีข้อบกพร่อง ถ้าหากได้
แก้ไขเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว สมควรนำมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบทัว่ กัน มิเช่นนัน้ จะก่อให้เกิดความฝัง
ใจอย่างผิด เช่น คนทีเ่ คยดืม่ เหล้าเมามายถูกตำหนิ
ในเรือ่ งความประพฤติ ถ้าหากสามารถเลิกดืม่ และ
กลับตัวเป็นคนดีได้กค็ วรจะบอกกล่าวให้ทราบ

รอบรูเ้ ทคโนโลยี
8. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำเตือน ซึง่ มีผล
ต่อบุคคลจำนวนมาก จะต้องนำออกชีแ้ จงทำความ
เข้าใจถึงเหตุผล ความจำเป็นทีจ่ ะต้องออกกฎ ออก
ข้อห้ามหรือระเบียบเหล่านั้น ตลอดจนแนะนำวิธี
ปฏิ บ ั ต ิ ท ี ่ ถ ู ก ต้ อ งให้ เ ข้ า ใจอย่ า งแจ่ ม แจ้ ง
ประเทศไทย คนทำผิดกฎหมาย ผิดระเบียบมาก
เนื่องจากคนไม่เข้าใจข้อกฎหมาย หรือแนวทาง
ปฏิบตั ิ แต่กฎหมายก็ไม่ละเว้นในเรือ่ งนีโ้ ดยไม่ระบุ
ว่าอ้างว่าไม่รกู้ ฎหมายไม่ได้ จึงมีคนบริสทุ ธิจ์ ำนวน
ไม่นอ้ ยตกเป็นเหยือ่ ของกฎหมายอย่างน่าเสียดาย

การจัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์
1. สรรหาบุคคลดีเด่น หน่วยงานดีเด่น
ผลงานดีเด่น เพือ่ นำออกเผยแพร่
2. แข่ ง ขั น หาผู ้ ช นะเลิ ศ ในด้ า นต่ า งๆ
เช่นด้านวิชาการ ด้านกีฬา หรือการกระทำตัว
เป็นตัวอย่างที่ดี
3. จัดให้มงี านรืน่ เริง งานกุศล เพือ่ ใช้เป็น
ข่าวสารในการประชาสัมพันธ์
4. จัดทัศนศึกษาสถานทีส่ ำคัญ
5. เข้าเยีย่ มคำนับบุคคลสำคัญ
6. จัดการประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการ
เพือ่ หาข้อยุตทิ จ่ี ะเป็นประโยชน์ออกเผยแพร่
7. ออกวารสาร นิตยสาร หรือ สิ่งพิมพ์
อืน่ ใดเพือ่ เผยแพร่ขา่ วสารของหน่วยงาน
8. เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับหน่วยงานอืน่
9. จัดทำเว็บไซต์เผยแพร่ขา่ วสาร

คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์
นักประชาสัมพันธ์ทด่ี นี น้ั จะต้องมีคณ
ุ สมบัติ
หรือลักษณะเฉพาะตัว เจ้าหน้าทีท่ กุ คนอาจจะทำ
หน้าทีเ่ ป็นเจ้าหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์ได้ แต่จะให้ทำ
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หน้าที่ได้ดีเหมือนบุคคลที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
ไม่ได้ คือ
1. มีความรูเ้ กีย่ วกับงานประชาสัมพันธ์เป็น
อย่างดี
2. มีความรับผิดชอบต่องาน
3. มีความสามารถในการวางแผนดำเนินงาน
4. มีความคิดริเริ่ม
5. มีความเข้าใจสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เป็น
อย่างดี
6. มีความสามารถในการใช้เทคนิคเกี่ยว
กั บ การประชาสั ม พั น ธ์ เช่ น เทคนิ ค การใช้ ส ื ่ อ
เทคนิคในการสื่อความหมายทั้งการพูดและการ
เขียน เป็นต้น
7. มนุษยสัมพันธ์ดี

สรุป
การประชาสัมพันธ์ คือ การสร้างความ
สัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน มี
ความมุ่งหมายเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
แก้ความเข้าใจผิดต่าง ๆ และป้องกันมิให้เกิดความ
เข้าใจผิดขึ้นได้ มีลักษณะเป็นเชิงรุกและเชิงรับ
กล่าวคือในเชิงรุกนั้น เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
พยายามชีแ้ จงความจริงในเรือ่ งต่าง ๆ ตลอดจนหา
ทางป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจทีไ่ ม่ถกู ต้อง ส่วน
ในเรื่องเชิงรับก็หาทางทำความเข้าใจในสิ่งที่เกิด
ขึน้ แล้วและมีผลเสียหาย หรือมีความเข้าใจผิดโดย
การป้อนข้อมูลทีถ่ กู ต้อง แม้วา่ ข้อมูลนัน้ อาจจะไม่
เป็นผลดีต่อหน่วยงานก็ตาม ทั้งนี้ก็เพราะการ
ประชาสัมพันธ์จะต้องเสนอแต่ความจริง หรือชีแ้ แจง
แต่ความจริงเท่านัน้
รวบรวมจาก “คูม่ อื การประชาสัมพันธ์”
ของกองทัพอากาศ , www.siaminfobiz.com โดย
Aimanun 22 มิถนุ ายน 2554ÕèÁÒ·Õè
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