
  

ความทัว่ไป 
บทที่  1 

 
 
 

 
วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพ่ือใหสามารถอธิบายถึงความหมายของการประชาสัมพันธ 
2. เพ่ือเรียนรูถึงความแตกตางระหวางการประชาสัมพันธกับการส่ือสารมวลชน 
3. เพ่ือใหทราบถึงความแตกตางระหวางการประชาสัมพันธกับการโฆษณา 
4. เพ่ือใหเขาใจถึงแนวโนมของการประชาสัมพันธในอนาคต 
5. เพ่ือใหตระหนักถึงความรูและทักษะท่ีจําเปนของนักประชาสัมพันธสมัยใหม 

 
 
การประชาสัมพันธเปนงานท่ีมีหลักการ  แตตองใชเวลาจึงจะเห็นผล    

เพราะการที่จะมีอิทธิพลตอความคิดเห็นของมหาชนไมสามารถเกิดข้ึนไดในเวลาช่ัว
ขามคืน  นักประชาสัมพันธตองพัฒนากลยุทธท่ีเหมาะสม  ตองอดทนท่ีจะดําเนินการ
อยางถูกตอง  และจะรูสึกภาคภูมิใจเมื่องานบรรลุผลที่ตองการ1 

ในอดีต  ผูบริหารไมเห็นความสําคัญของงานประชาสัมพันธมากนัก
เน่ืองจากผลงานนั้นไมเปนรูปธรรมที่ชัดเจน  และยังเห็นวาเปนส่ิงที่ส้ินเปลืองเพราะไม
อาจวัดผลตอบแทนจากการดําเนินงานได2  แตจากสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงมาโดย
ตลอด  โดยเฉพาะกระแสโลกาภิวัตนและความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบตอ
การสื่อสารท้ังภายในและภายนอกองคการ  ตลอดจนวิธีการจัดการกับวิกฤติการณที่
เกิดข้ึนดวย  เพราะวิกฤติการณท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันเปนท่ีสนใจของคนทั่วโลก  จึงตอง
แกไขอยางรวดเร็วและคํานึงถึงความสนใจของคนทั่วโลกดวย  การประชาสัมพันธจึงมี
ความสําคัญตอองคการทุกประเภทมากขึ้น  ไมวาจะเปนองคการธุรกิจ  หนวยราชการ  
สมาคมการคา  สถาบันการศึกษา  มูลนิธิ  และสถาบันดานศาสนา  และไมวาจะเปน
องคการขนาดเล็ก  ขนาดกลางหรือขนาดใหญ   
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ความหมายของการประชาสัมพันธ 
 
  คนแตละคนหรือแตละกลุมจะใหความหมายของการประชาสัมพันธ
แตกตางกันไป  เน่ืองจากผูใหความหมายรับรูเกี่ยวกับการประชาสัมพันธในลักษณะท่ี
แตกตางกัน  เชน  ในฐานะผูบริหาร  นักวิชาการ  ผูปฏิบัติงาน ฯลฯ  นักประชาสัมพันธ
บางคนอาจใชเวลาสวนใหญหรือเวลาท้ังหมดในการเขียนเพียงอยางเดียว  ไมวาจะเปน
การเขียนเอกสารขาว (Press release) เขียนบทความเผยแพรในวารสารสําหรับพนักงาน  
เขียนประกาศเพื่อบริการสาธารณชน  ฯลฯ  ในขณะที่นักประชาสัมพันธบางคนอาจไม
คอยมีโอกาสท่ีจะเขียนเลย  เน่ืองจากงานสวนใหญเปนการประชุมรวมกับผูบริหาร  การ
ติดตอกับส่ือมวลชนและบุคคลภายนอกองคการ  ดังน้ัน จึงเปนการยากท่ีทุกคนจะมี
มุมมองและกําหนดความหมายของการประชาสัมพันธไดเหมือนกัน  นอกจากนี้ งาน
ประชาสัมพันธในปจจุบันก็ขยายขอบเขตครอบคลุมงานหลายดานมากขึ้น 

ในป  1976  Rex Harlow   ไดรวบรวมนิยามเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ  
โดยคนควาจากหนังสือ  วารสาร  และสอบถามจากนักประชาสัมพันธช้ันนํา  พบวา  
นิยามของการประชาสัมพันธมีมากกวา  472 ความหมาย3  และไดสรุปความหมายของ
การประชาสัมพันธไวดังน้ี 4   

 
การประชาสัมพันธเปนหนาท่ีดานการบริหารอยางหนึ่งท่ีชวยสรางและรักษาไวซึ่งการ

ส่ือสาร  ความเขาใจ  การยอมรับ  และการรวมมือระหวางองคการและกลุมคนที่เกี่ยวของ  เปนงาน
ท่ีเกี่ยวของกับการจัดการปญหาหรือประเด็น  ชวยใหฝายบริหารรับรูถึงและตอบสนองตอมติ
มหาชนตลอดเวลา  กําหนดและเนนถึงความรับผิดชอบของฝายบริหารที่จะตอบสนองตอความ
ตองการของมหาชน  ชวยใหฝายบริหารรูและใชประโยชนจากการเปล่ียนแปลงไดอยางมี
ประสิทธิผล ท่ีเปรียบเหมือนระบบการเตือนภัยลวงหนาท่ีชวยในการคาดคะเนแนวโนมดานตางๆ   
และการใชการวิจัยและเทคนิคการส่ือสารอยางมีจริยธรรมที่เหมาะสมเปนเครื่องมือสําคัญในการ
ดําเนนิงาน  

 
 
 
 
ความหมายขางตนสามารถสรุปไดดังแสดงในตารางที่  1.1 
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หนาท่ีดานการบริหาร   
วัตถุประสงค เพ่ือชวยสรางและรักษาไวซึ่งการส่ือสาร ความเขาใจ  

การยอมรับ และความรวมมือระหวางองคการและ
กลุมคนที่เกี่ยวของ 

Rex Harlow 

ความรับผิดชอบ งานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการปญหาหรือประเด็น  
การใหขอมูลเกี่ยวกับมติมหาชนเพ่ือใหฝายบริหาร
สามารถตอบสนองตอความตองการของมหาชนได
อยางเหมาะสม  การใหขอมูลเกี่ยวกับการ
เปล่ียนแปลงตางๆ เหมือนระบบการเตือนภัย
ลวงหนาท่ีคาดคะเนแนวโนมดานตางๆ เพ่ือใหฝาย
บริหารใชประโยชนจากการเปล่ียนแปลงอยางมี
ประสิทธิผล   

เครื่องมือการดําเนินงาน การวิจัยและเทคนิคการส่ือสาร 

 
ตารางที่  1.1 องคประกอบของการประชาสัมพันธตามนิยามของ Rex Harlow 

 
  สําหรับความหมายของการประชาสัมพันธท่ีเปนที่นิยมและควรใหความ
สนใจ  มีดังตอไปน้ี 

Scott M. Cutlip, Allen H. Center and Glen M. Broom  กลาวไวใน
หนังสือ  Effective Public Relations  วา  การประชาสัมพันธ  เปนหนาท่ีดานการบริหาร
ท่ีกําหนด  สราง  และรักษาไวซ่ึงความสัมพันธท่ีเปนประโยชนรวมกันระหวางองคการ
และกลุมคนที่เกี่ยวของตางๆ ท่ีนํามาซ่ึงความสําเร็จหรือลมเหลว5  ดังสรุปในตารางที่ 1.2 
 

หนาท่ีดานการบริหาร การกําหนด สรางและรักษาไวซึ่งความสัมพันธกับ
กลุมคนตางๆ ท่ีอาจนํามาซึ่งความสําเร็จหรือ
ลมเหลว 

Cutlip, Center & Broom 

วัตถุประสงค เพ่ือประโยชนรวมกันขององคการและกลุมคน
ตางๆ 

 
ตารางที่  1.2 องคประกอบของการประชาสัมพันธตามนิยามของ Cutlip, Center & 

Broom 
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สถาบันดานการประชาสัมพันธ (Institute of Public Relations หรือ IPR) 
แหงประเทศอังกฤษ  ไดใหความหมายของการประชาสัมพันธไวดังน้ี  การดําเนินงาน
ดานการประชาสัมพันธเปนการดําเนินงานตามแผนที่วางไวอยางตอเน่ือง  และสุขุม
รอบคอบ  เพื่อสรางและรักษาไวซ่ึงความเขาใจรวมกันระหวางองคการและกลุมเปาหมาย
ขององคการนั้น 6   ดังสรุปในตารางที่ 1.3   
 
 

วัตถุประสงค เพ่ือสรางและรักษาไวซึ่งความเขาใจรวมกันระหวาง
องคการและกลุมเปาหมายขององคการนั้น   

IPR 

ความรับผิดชอบ การดําเนินงานตามแผนที่วางไวอยางตอเนื่อง  และ
สุขุมรอบคอบ   

   
ตารางที่  1.3 องคประกอบของการประชาสัมพันธตามนิยามของ IPR 

 
  ศาสตราจารย Lawrence W. Long and Vincent Hazelton  ให
ความหมายของการประชาสัมพันธไววา  การประชาสัมพันธเปนงานดานการสื่อสารของ
ผูบริหารที่ตองมีการปรับ  เปลี่ยน  และรักษาองคการใหเขากับสภาพแวดลอมเพื่อให
บรรลุเปาหมายขององคการ 7 ซ่ึงสรุปสาระสําคัญไดดังรูปท่ี  1.4 
 
 
Long & Hazelton งานดานการส่ือสารของผูบริหาร  
 วัตถุประสงค เ พ่ื อ ใ ห บ ร ร ลุ เ ป า ห ม า ย ข อ ง

องคการ 
 ความรับผิดชอบ การป รับ   เป ล่ี ยนและ รั กษา

องคการใหเขากับสภาพแวดลอม 

 
 
ตารางที่  1.4 องคประกอบของการประชาสัมพันธตามนิยามของ Long & Hazelton 
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   ในเดือนสิงหาคม  1978  ไดมีการประชุม  The First World Assembly 
of Public Relations Associations  ท่ีประเทศเม็กซิโก  มีผูแทนจากกลุมและสมาคมดาน
การประชาสัมพันธท่ัวภาคพ้ืนตะวันตกจํานวนมากเขารวมประชุมในครั้งน้ี  ผูแทนเหลาน้ี
ไดรวมกันกําหนดความหมายของการประชาสัมพันธ  หรือท่ีเรียกวา  “The Statement of 
Mexico”  ซ่ึงกลาวไวดังน้ี 8  “การดําเนินงานประชาสัมพันธเปนท้ังศิลปและศาสตรดาน
สังคมท่ีเกี่ยวกับการวิเคราะหแนวโนม  การคาดคะเนผลของแนวโนมน้ันๆ  การให
คําปรึกษาตอผูนําขององคการ  และการดําเนินงานตามโครงการที่จะตอบสนองตอความ
ตองการของท้ังองคการและกลุมคน”   

นิยาม น้ี เนนถึ งบทบาท   ลักษณะและความรับผิ ดชอบของนั ก
ประชาสัมพันธ  และกําหนดแนวทางการดําเนินงานประชาสัมพันธ  ดังสรุปในตารางที่ 
1.5 
 
   

ความรับผิดชอบ การวิเคราะหแนวโนม   
การคาดคะเนผลของแนวโนมนั้นๆ   
การใหคําปรึกษาตอผูนําขององคการ   
การดําเนินงานตามโครงการ 

The Statement of 
Mexico 

วัตถุประสงค เพ่ือตอบสนองตอความตองการของทั้งองคการและ
กลุมคน 

 
ตารางที่  1.5 องคประกอบของการประชาสัมพันธตามนิยามของ The Statement of 

Mexico 
 

สวนสมาคมดานการประชาสัมพันธของสหรัฐอเมริกา (The Public 
Relations Society of America หรือเรียกส้ันๆ วา  PRSA)  ซ่ึ ง เปนสมาคมของนัก
ประชาสัมพันธท่ีใหญท่ีสุดในโลก 9  ไดใหนิยามของการประชาสัมพันธวา  เปนหนาท่ีดาน
การบริหารที่เกี่ยวกับการใหคําปรึกษาในระดับท่ีสูงสุดขององคการและเกี่ยวของกับการ
วางแผนเชิงยุทธขององคการ 10 
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  1นิยามนี้บอกถึงความรับผิดชอบของการประชาสัมพันธท่ีใหคําปรึกษาใน
ระดับสูงสุด  ดังสรุปในตารางที่ 1.6 
 

หนาท่ีดานการบริหาร  PRSA 
ความรับผิดชอบ การใหคําปรึกษาท่ีเกี่ยวของกับการวางแผนเชิงยุทธ

ขององคการ 

    
ตารางที่  1.6 องคประกอบของการประชาสัมพันธตามนิยามของ  PRSA 

 
           7จากความหมายตางๆ ขางตน  จะพบวา  การประชาสัมพันธมีองคประกอบ
สําคัญดังตอไปน้ี 

1การประชาสัมพันธเปนหนาท่ีของฝายบริหาร  เน่ืองจากฝายบริหารที่นอกจาก
ตองรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายดานตางๆ ขององคการแลว  ยังตองสรางและรักษา
ไวซ่ึงความเขาใจท่ีดีระหวางองคการและกลุมผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายขององคการและสอดคลองกับความสนใจและความตองการของกลุมคนตางๆ ท่ี
เกี่ยวของ  ซ่ึงการที่จะบรรลุเปาหมายท่ีตองการนั้น  ฝายบริหารตองมีการส่ือสารขอมูล
และเร่ืองราวตางๆ ไปยังกลุมเปาหมายอยางสมํ่าเสมอ     

2.การประชาสัมพันธเปนการดําเนินงานตามแผนที่ไดวางไวลวงหนา  มิไดทําเม่ือ
ไดยิน  ไดเห็น  หรือเม่ือสถานการณหน่ึงเกิดข้ึนและมาถึง  และการดําเนินงานนั้นจะตอง
ทําอยางตอเน่ืองดวย  เพราะงานประชาสัมพันธท่ีดําเนินการจะไมบรรลุผลท่ีตองการ  
หากดําเนินการเพียงคร้ังเดียว  หรือดําเนินงานเปนคร้ังเปนคราว  หรือเม่ือเกิดปญหาจึง
ดําเนินการ  แตจะตองดําเนินงานอยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอจึงจะบรรลุผลที่ตองการได  ท้ังน้ี
เพราะการสรางความเขาใจ  ความรูสึกท่ีดี  หรือภาพลักษณท่ีดีใหเกิดข้ึนในใจของ
กลุมเปาหมายน้ัน  ไมสามารถท่ีจะบังเกิดผลไดในเวลาช่ัวขามคืน  น่ันคือยากท่ีจะทําให
กลุมเปาหมายยอมรับไดในเวลาส้ันๆ  อาจตองใชเวลาเปนเดือน  เปนป  หรือหลายๆ  ป  
คนจึงจะยอมรับ  จากแนวความคิดน้ีพบวา  ในปจจุบันมีงานประชาสัมพันธหลายหนาท่ีท่ี
แตเดิมดําเนินการแกไขเมื่อเหตุการณน้ันเกิดข้ึน  กลายมาเปนงานประจํา  เน่ืองจากไดมี
การวางแผนการดําเนินการเพื่อแกไขสถานการณตางๆ  ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนไวลวงหนา  
เม่ือเกิดเหตุการณน้ันข้ึนไมวาเวลาใด  ก็สามารถแกไขสถานการณน้ันใหลุลวงไปโดยเร็ว
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3.หนาท่ีความรับผิดชอบของการดําเนินงานประชาสัมพันธมีดังตอไปน้ี 
   3.1   การวิเคราะหแนวโนม  กอนท่ีจะเร่ิมวางแผนงานหรือใหคําแนะนําตอฝาย

บริหาร  จําเปนท่ีนักประชาสัมพันธจะตองศึกษาสถานการณปจจุบันขององคการและที่
เกี่ยวของกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย  โดยการประเมินทัศนคติ  และแนวโนมทัศนคติของ
กลุมคนที่มีตอนโยบายและการดําเนินงานดานตางๆ  ขององคการ  เชน  มีการรับรู
เร่ืองราวขององคการถูกตองหรือไม  มีทัศนคติหรือภาพลักษณท่ีดีตอองคการหรือไม  
เปนตน  กลุมคนเหลาน้ีอาจเปนชุมชน  พนักงาน  ผูถือหุน  นักวิชาการ  หนวยราชการ  
ผูนําความคิดเห็นและอื่นๆ  โครงการรณรงคดานการประชาสัมพันธจําเปนตองมีการ
วางแผนที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวโนมตางๆ ท่ีจะมีผลตออนาคตขององคการ
อยางแทจริง  หากนักประชาสัมพันธวิเคราะหสถานการณไมถูกตองหรือมองโลกในแงดี
เกินไป  ก็จะเปนผลใหโครงการรณรงคดานการประชาสัมพันธไมไดผลที่ตองการ 

3.2การคาดคะเนผลที่จะเกิดข้ึน  เม่ือมีการศึกษาวิเคราะหสถานการณแลวก็ตองมี
การคาดคะเนผลที่จะเกิดข้ึน งานของนักประชาสัมพันธในเร่ืองน้ีเกี่ยวของกับการระบุให
ทราบถึงปฏิกิริยาของกลุมคนที่จะมีตอเหตุการณน้ัน  ตัวอยาง  ในอุตสาหกรรมการบิน
ของยุโรป  มีแนวโนมท่ีราคาต๋ัวเดินทางจะลดลงเน่ืองจากการแขงขันท่ีเพ่ิมข้ึน  และจาก
การจัดต้ังสายการบินที่เปนพันธมิตรกัน  อยางไรก็ตาม เหตุการณในวันที่  11  กันยายน  
2544  มีผลใหความตองการเดินทางลดลงเปนอยางมากและเปนเวลานานหลายเดือน  ใน
กรณีน้ี  นักประชาสัมพันธตองอธิบายถึงเหตุผลและความจําเปนท่ีตองดําเนินการเพื่อ
ความอยูรอดขององคการและพนักงาน 

3.3 การใหคําปรึกษาแกผูบริหารองคการ  บทบาทของนักประชาสัมพันธในการ
ใหคําปรึกษาแกผูบริหารเปนส่ิงท่ีสําคัญ  ซ่ึงการใหปรึกษาแกผูบริหารนั้นอาจเปนการให
คําปรึกษาสวนตัวเกี่ยวกับการดําเนินงานประจํา  หรือการเขารวมเสนอความคิดเห็นใน
การประชุมกรรมการบริหารขององคการน้ัน  ในองคการท่ีประสบความสําเร็จสวนใหญจะ
มีความสัมพันธแบบตัวตอตัวระหวางประธานเจาหนาท่ีฝายบริหาร (Chief Executive 
Officers) หรือท่ีเรียกวา  ซีอีโอ (CEO)  กับนักประชาสัมพันธ11  น่ันคือเม่ือนัก
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3.4การดําเนินโครงการตามที่ วางแผนไว   ท่ีครอบคลุมถึงการรายงาน
ความกาวหนาในการดําเนินงาน  และความยืดหยุนในการดําเนินงานที่อาจตองปรับหรือ
เปลี่ยนแปลงวิธีการดําเนินงานดานตางๆ  ใหเหมาะสมกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
โครงการตองมีวัตถุประสงคท่ีเปนไปได  วัดผลได  และเหมาะสมกับจังหวะเวลา 

 
1.เคร่ืองมือท่ีใชในการดําเนินงานดานการประชาสัมพันธท่ีสําคัญคือ  การ
ติดตอส่ือสารและการวิจัย  ในการติดตอส่ือสารน้ันตองเปนการส่ือสารแบบสอง
ทาง  คือ นอกจากองคการจะทําการส่ือสารเพื่อเผยแพรเร่ืองราวตางๆ ของ
องคการไมวาจะเปน  ปรัชญา  นโยบาย  กิจกรรม  และการดําเนินงานดานตางๆ  
เพ่ือสรางหรือแกไขใหมหาชนมีความเขาใจถูกตองตอองคการแลว  ยังตองรับฟง  
และศึกษาตรวจสอบความคิดเห็นและความตองการของมหาชนดวยวิธีการตางๆ  
เพ่ือนําขอมูลเหลาน้ันมาใชในการกําหนดนโยบายและวางแผนการดําเนินงานเพื่อ
นําไปสูความพอใจรวมกัน 

 
การประชาสัมพันธกับการสื่อสารมวลชน 
 
  นักประชาสัมพันธและนักส่ือสารมวลชนหรือผูส่ือขาว จะมีเทคนิคในการ
ทํางานหลายๆ ดานเหมือนกัน  เชน  ตองมีการศึกษารวบรวมและวิเคราะหขอมูลตางๆ 
เปนจํานวนมาก  ตองมีทักษะการเขียนในลักษณะของผูส่ือขาว  ตองเสนอขอมูลท่ีเปน
จริง  เปนตน  เปนผลใหคนจํานวนมากเห็นวางานดานการประชาสัมพันธไมตางจากงาน
ดานส่ือสารมวลชน  อยางไรก็ตามงานทั้งสองดานมีความแตกตางกันท้ังในดานขอบเขต
การทํางาน  เปาหมายการทํางาน  กลุมเปาหมาย  และชองทางการส่ือสาร 12  ดังสรุปใน
ตารางที่  1.7 
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ขอบเขตการทํางาน 
  นักประชาสัมพันธจะมีขอบเขตการทํางานที่กวางกวาผูส่ือขาว  ผูส่ือขาวมี
งานหลักในการเสาะแสวงหาขอเท็จจริงตางๆ        แลวเรียบเรียงสงใหบรรณาธิการเพ่ือ 
 
 การสื่อสารมวลชน การประชาสัมพันธ 

แสวงหาและเรียบเรียงขอเท็จจริง ขอบเขตการทํางาน รวบรวมและนํา เสนอขาวสาร  
และใหคําปรึกษาแกฝายบริหาร 

เสนอขาวสาร เปาหมายการทํางาน เพ่ือใหมีอิทธิพลตอความคิดเห็น
และพฤติกรรม 

กลุมเปาหมายของส่ือ กลุมเปาหมาย ก ลุ มผู มี ส ว น ได ส ว น เ สี ยขอ ง
องคการ 

เฉพาะส่ือ ชองทางการสื่อสาร ส่ือหลากหลายชนิด 

 
ตารางที่  1.7 ขอแตกตางของการส่ือสารมวลชนและการประชาสัมพันธ 

 
 
นําเสนอตอประชาชนทั่วไป  สวนนักประชาสัมพันธทํางานในสองหนาท่ีสําคัญคือ  การ
เปนที่ปรึกษาใหกับผูบริหารระดับสูงขององคการ  และงานดานเทคนิค  จะเห็นไดวา  งาน
ท่ีเหมือนกันของนักประชาสัมพันธและผูส่ือขาวคืองานดานเทคนิค   ท่ีนักประชาสัมพันธ
ตองรวบรวมขอมูลตางๆ เพื่อนํามาผลิตเปนผลงานในรูปแบบตางๆ  อาทิ  เอกสารขาว
หรือแฟมขาวสงใหส่ือมวลชนเพื่อนําไปเผยแพร  หนังสือคูมือ  แผนพับ  ฯลฯ  อยางไรก็
ตาม  ในการดําเนินงานน้ัน  หากตองการใหบรรลุผลที่ตองการ  นักประชาสัมพันธตองมี
ความคิดเชิงยุทธ  ความสามารถในการแกปญหา  และทักษะในดานการบริหารงานดวย  
น่ันคือเม่ือมีปญหาเกิดข้ึน  ไมวาจะเปนการที่กลุมเปาหมายเขาใจผิดหรือมีปฏิกิริยา
ตอตานการดําเนินงานขององคการ  นักประชาสัมพันธตองมีการวางแผนกําหนดกลยุทธ
ท้ังดานเนื้อหา  และเลือกส่ือท่ีเหมาะสมในการแกไขปญหาน้ัน  โดยจะตองใชทรัพยากร
ตางๆ ท่ีมีอยูอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดวย 
 
วัตถุประสงค 
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  ในการทํางานของผูส่ือขาวมีวัตถุประสงคหลักคือ  เพื่อเสนอขาวและให
ขอมูลท่ีเปนจริงแกประชาชนทั่วไป  ขณะที่นักประชาสัมพันธนอกจากจะตองรวบรวม
ขอมูล  ขอเท็จจริงตางๆ เพ่ือใหขาวสารแกประชาชนทั่วไปแลว  ยังตองจัดทําใหขาวสาร
น้ันมีอิทธิพลตอความคิดเห็นและพฤติกรรมของกลุมเปาหมายเพื่อใหบรรลุเปาหมายของ
องคการดวย  จึงอาจสรุปไดวา  ผูส่ือขาวทํางานเพื่อใหขาวสารแกประชาชน  สวนนัก
ประชาสัมพันธทํางานเพ่ือประโยชนขององคการโดยคํานึงถึงความคิดเห็นและความ
ตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 
 
กลุมเปาหมาย 
  ในการเสนอขาวของส่ือมวลชนน้ันตองการท่ีจะใหขาวสารแกคนทั่วไป  
ขณะท่ีนักประชาสัมพันธตองมีการพิจารณาสถานการณกอนจึงจะกําหนดกลุมเปาหมาย
ในการดําเนินงาน  ซ่ึงมักแยกเปนกลุมยอยๆ ท่ีมีลักษณะเฉพาะ  แลวจึงพัฒนาขาวสาร
ใหเหมาะกับความสนใจของกลุมเปาหมายแตละกลุม 
 
ชองทางการสื่อสาร 
  โดยท่ัวไป  ผูส่ือขาวแตละคนมักทํางานใหกับส่ือเพียงประเภทเดียว  เชน  
ผูส่ือขาวของวิทยุ  โทรทัศน  หนังสือพิมพ  เปนตน  มีนอยรายนักท่ีทํางานใหกับส่ือ
มากกวาหน่ึงประเภท  สวนนักประชาสัมพันธน้ันจะใชส่ือหรือกิจกรรมหลายประเภทใน
การทํางานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตองการ 

 
 
 
การประชาสัมพันธกับการโฆษณา 

 
  การดําเนินงานการประชาสัมพันธจะมีท้ังการเผยแพรขาวสารผาน
ส่ือมวลชน (Publicity)  และการโฆษณา  ซ่ึงตางก็เปนวิธีการติดตอส่ือสารท่ีใชส่ือมวลชน
ในการเผยแพรขาวสาร  แตการโฆษณาก็แตกตางจากการการเผยแพรขาวสารผาน
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รูปแบบในการเผยแพร 

การโฆษณาเปนวิธีการส่ือสารท่ีผูส่ือสารตองเสียคาใชจายในการซื้อเน้ือท่ี
และเวลาท่ีจะใชในการเผยแพร  ไมวาจะเปนการโฆษณาทางวิทยุ  โทรทัศน  หรือ 
อินเตอรเน็ท  ขณะที่การเผยแพรขาวสารผานส่ือมวลชนนั้นองคการไมตองเสียคาใชจาย
ดานส่ือ  โดยนักประชาสัมพันธตองจัดทําผลงานในรูปแบบของเอกสารขาวหรือขาวแจก 
บทความ  แฟมขาว  ภาพขาว ฯลฯ  แลวสงไปใหบรรณาธิการของส่ือเปนผูพิจารณา
กลั่นกรอง  หากเห็นวาขาวสารมีคุณคาของความเปนขาวส่ือจึงจะเผยแพรให 
 
 
 การโฆษณา การประชาสัมพันธ 

เสียคาใชจายดานส่ือ รูปแบบการสื่อสาร ไมเสียคาใชจายดานส่ือ 

ส่ือมวลชนและส่ือทางตรง สื่อท่ีใช ส่ือมวลชน รวมทั้งส่ือและกิจกรรม
อื่นๆ ท่ีองคการจัดทําขึ้น 

 
ตารางที่  1.8 ขอแตกตางของการโฆษณาและการประชาสัมพันธ 

 
 
  ดวยรูปแบบท่ีแตกตางกัน  การโฆษณาจึงสามารถควบคุมเน้ือหา  เวลา    
และขนาดหรือความยาวท่ีเผยแพรได  เพราะไดจายคาเน้ือท่ีหรือเวลานั้นแลว  ช้ินงาน
โฆษณาท่ีเผยแพร จึงปรากฏในลักษณะที่ผู เผยแพรตองการ   ตามผังโฆษณา 
(Layout)สําหรับการโฆษณาทางสิ่งพิมพ  หรือภาพยนตรโฆษณาสําหรับการโฆษณาทาง
โทรทัศน ตามขนาดหรือความยาวที่กําหนด  และในวันเวลาท่ีตกลงซ้ือเนื้อท่ีหรือเวลาของ
ส่ือน้ัน  ขณะท่ีนักประชาสัมพันธไมสามารถควบคุมเน้ือหา  เวลา  และขนาดหรือความ
ยาวของขาวสารท่ีเผยแพรได  เน่ืองจากสื่อไมมีภาระผูกพันท่ีจะตองเผยแพรขาวสารน้ัน  
แตหากส่ือตัดสินใจวาจะเผยแพรขาวสารนั้น  บรรณาธิการจะเปนผูพิจารณาวาจะเผยแพร
เน้ือหาในสวนใด  ความยาวมากนอยเพียงใด  หรืออาจเขียนเรียบเรียงข้ึนใหมโดยใช
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  อยางไรก็ตาม  หากพิจารณาดานความนาเช่ือถือของขาวสารที่เผยแพร
แลว  ขาวสารที่เผยแพรดวยวิธีการโฆษณาจะมีความนาเช่ือถือในมุมมองของผูรับสาร
นอยกวาขาวสารที่เผยแพรโดยการเผยแพรขาวสารผานส่ือมวลชน  เนื่องจากผูรับสาร
เห็นวา  ส่ือซ่ึงเปนบุคคลที่สามมีการกลั่นกรองหรือไดพิจารณาขาวสารน้ันแลว  ขณะท่ี
การโฆษณานั้นองคการเปนผูกําหนดขาวสารที่เผยแพรเอง  ขาวสารที่เผยแพรน้ันไมผาน
การพิจารณาจากส่ือหรือบุคคลท่ีสาม   
 
สื่อที่ใช 
  การโฆษณานั้นสวนมากนิยมใชส่ือมวลชน  อาทิ  หนังสือพิมพ  นิตยสาร 
โทรทัศน  วิทยุ  นอกจากนั้นก็มี  ส่ือกลางแจง  ส่ือทางไปรษณีย  และอินเตอรเน็ท ใน
การสื่อสารกับกลุมเปาหมาย  สวนการประชาสัมพันธจะใชส่ือท่ีหลากหลายกวา  ไมวาจะ
เปนส่ือมวลชน  และส่ือหรือกิจกรรมท่ีองคการจัดทําข้ึนเอง  เชน  วารสาร  หนังสือคูมือ  
ดีวีดี  แผนพับ  นิทรรศการ  การประชุม  ฯลฯ  รวมถึงบางคร้ังก็นําเทคนิคการโฆษณามา
ใชเปนสวนหน่ึงของโครงการรณรงคดวย   

 
 
 
 
การประชาสัมพันธในอนาคต 
 

ขอบเขตและลักษณะของงานดานการประชาสัมพันธในปจจุบันได
เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต   ในดานขอบเขตนั้นการดําเนินงานประชาสัมพันธมีแนวโนม
การการดําเนินงานนระดับนานาชาติมากขึ้น  ปจจัยหน่ึงก็คือกระแสโลกาภิวัตน   กระแส
โลกาภิวัตนท่ีดําเนินอยูในโลกปจจุบันน้ัน  องคการสหประชาชาติไดใหความหมายไววา13  
เปนการที่คนในประเทศตางๆ ตองพึ่งพากันมากขึ้นเน่ืองจากการเดินทางที่รวดเร็วข้ึน  
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  นอกจากนี้  กระแสโลกาภิวัตนยังสงผลใหมีการแขงขันเพ่ิมขึ้นและรุนแรง
มากข้ึน  ธุรกิจจึงจําเปนตองปรับตัวเพื่อรักษาความเปนผูนําหรือเพ่ือใหอยูรอดตอไปได  
ฝายบริหารของธุรกิจพยายามพัฒนาวิธีการตางๆ ท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของ
หนวยงานตางๆ มากข้ึน  เพื่อใหมีผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on investment)  
ท่ีเหมาะสมในการดําเนินงานทุกดานไมวาจะเปนดานการโฆษณา  การตลาดทางตรง  
และอื่นๆ  รวมถึงงานดานการประชาสัมพันธดวย   นอกจากน้ันในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางานบางครั้งอาจจําเปนตองลดจํานวนพนักงานลงดวย   ซ่ึงการดําเนินงานดังกลาว
อาจกอใหเกิดความตึงเครียดระหวางฝายบริหารและพนักงานได   อยางไรก็ตาม  
ผูบริหารองคการตางตระหนักถึงความสําคัญของกลุมพนักงานมากขึ้นในการที่จะพัฒนา
นวัตกรรมตางๆ  จึงใหความสําคัญตอการส่ือสารเพื่อใหขอมูลตางๆ แกพนักงาน  และ
แบงปนขอมูลความรูระหวางพนักงานในระหวางหนวยงานตางๆ ภายในองคการ  รวมถึง
การสรางขวัญและกําลังใจเพื่อใหพนักงานทํางานอยางเต็มศักยภาพมากขึ้น  นอกจากน้ัน  
ยังตองใหความสนใจและตอบสนองตอความตองการของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ  
ไมวาจะเปนผูบริโภค  ผูถือหุน  คูคา  ชุมชน  ฯลฯ  โดยการสรางความสัมพันธท่ีดีกับ
กลุมคนเหลาน้ันเพื่อใหรวมมือและสนับสนุนการดําเนินงานขององคการ    

ขณะเดียวกันความกาวหนาทางเทคโนโลยีดานการส่ือสารทําใหมีส่ือและ
การสื่อสารรูปแบบใหมๆ เกิดข้ึน  อันไดแก  เคเบิลทีวี  การส่ือสารผานดาวเทียม 
อินเตอรเน็ท  เว็บไซต  เว็บบล็อก (Web logs)  ขาวสารอัตโนมัติ (Instant message)  
ฯลฯ  การเกิดข้ึนของส่ือและการส่ือสารรูปแบบใหมๆ  เหลาน้ีมีผลใหพฤติกรรมการใชส่ือ
ของประชากรโลกเปลี่ยนแปลงไปจากท่ีเคยใหความสนใจกับส่ือมวลชนก็หันมาใชส่ือ
รูปแบบใหมมากข้ึน  ทําใหสามารถรับรูขาวสารไดอยางรวดเร็วโดยสามารถรูถึงส่ิงท่ี
เกิดข้ึนในอีกซีกโลกหน่ึงแทบจะในเวลาเดียวกับท่ีเหตุการณน้ันเกิดข้ึน  เปนผลให
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จากสภาพแวดลอมการดําเนินงานตางๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  มี
ผลใหมิติในการดําเนินงานประชาสัมพันธเปลี่ยนแปลงตามไปดวย  ซ่ึงอาจสรุปสําคัญ
ลักษณะของการประชาสัมพันธในอนาคตไดดังตอไปน้ี 

  การประชาสัมพันธเชิงยุทธ 

  การประชาสัมพันธท่ีมุงเนนการวิจัย 
  การประชาสัมพันธท่ีใหความสําคัญกับความรับผิดชอบตอสังคม 

 
การประชาสัมพันธเชิงยุทธ 

นักประชาสัมพันธนอยคนนักท่ีเขาใจความหมายของคําวา “กลยุทธ 
(Strategy)”  แมวาจะมีการกลาวถึงในนิยามของการประชาสัมพันธมานานแลวก็ตาม  
เน่ืองจากนักประชาสัมพันธในอดีตใหความสําคัญตอการเผยแพรเร่ืองราวตางๆ  หรืออาจ
กลาวไดวา  ใหความสําคัญตอยุทธวิธีหรือวิธีการดําเนินงาน (Tactics) มากกวากลยุทธ 14

แตในปจจุบันมีแนวโนมท่ีนักประชาสัมพันธหันมาใหความสําคัญตอการประชาสัมพันธ
เชิงยุทธ (Strategic public relations) มากข้ึนและใหความสําคัญกับยุทธวิธีการ
ดําเนินงานประชาสัมพันธในระดับรองลงไป  น่ันคือนักประชาสัมพันธในปจจุบันตองการ
ท่ีจะเปนนักวางกลยุทธ15   ดังเห็นไดจากการสํารวจความคิดเห็นของนักประชาสัมพันธ
จํานวน  3,500  คนพบวา16  นักประชาสัมพันธไมวาจะทํางานในบริษัทท่ีปรึกษาดานการ
ประชาสัมพันธ  องคการธุรกิจ  และองคการท่ีไมหวังผลกําไรตางใชเวลาในการวางแผน
เชิงยุทธเพ่ิมข้ึน  ในสวนนี้จึงขออธิบายถึง  การจัดการเชิงยุทธ (Strategic management) 
พอสังเขปเพื่อเปนพื้นฐานในการทําความเขาใจเน้ือหาบทตอๆ ไป   
 
การจัดการเชิงยุทธ 

นักวิชาการดานการจัดการเชิงยุทธ  แยกกลยุทธขององคการเปน  3  
ระดับท่ีสําคัญ  คือ  ระดับองคการ (Corporate level)  ระดับหนวยธุรกิจ (Business units 
level)  และระดับปฏิบัติการหรือหนาท่ีงาน (Functional level) 17  
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กลยุทธระดับองคการน้ันมุงเนนถึงตลาด  สินคา  หรืออุตสาหกรรมที่จะ
ดําเนินการ  และการสรางภาพลักษณและช่ือเสียงที่รวมถึงความรับผิดชอบดานสังคมของ
องคการ  การอยูรอดและการเติบโตขององคการขึ้นอยูกับระดับท่ีผูบริหารตอบสนองตอ
ความคาดหวังของกลุมผูมีสวนไดเสียตางๆ  ซ่ึงแนวทางการตอบสนองจะสะทอนใหเห็น
ถึงความเหมาะสมของกลยุทธระดับน้ี   กลุมผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญในการกําหนดกล
ยุทธระดับน้ี  ไดแก  ผูถือหุน  ส่ือมวลชน  กลุมนักเคล่ือนไหว (Activists) เกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอมและสิทธิมนุษยชน  รัฐบาล  ชุมชนและประชาชนทั่วไป 

สวนกลยุทธระดับหนวยธุรกิจน้ัน  มุงเนนถึงความสามารถในการแขงขัน
หรือการตัดสินใจเลือกแนวทางในการดําเนินงานสําหรับหนวยธุรกิจท่ีรับผิดชอบตอสินคา
หน่ึงหรือกลุมหน่ึงเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายขององคการ  เชน  การลดคาใชจายในการ
ดําเนินงาน  การทําใหสินคาแตกตางจากคูแขง  เปนตน  กลุมผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญ
ของกลยุทธระดับน้ีคือ  ผูบริโภค  พนักงาน  ผูจัดสงวัสดุ (Suppliers)  ตัวแทนจําหนาย 
(Distributors)  รวมถึงผูออกกฎหมายและเจาหนาท่ีของรัฐท่ีดูแลใหเปนไปตามกฎหมาย 

ขณะท่ีกลยุทธระดับหนาท่ีจะเกี่ยวของกับการปฏิบัติการหรือส่ิงท่ีตอง
ดําเนินการในแตละหนาท่ี  เชน  การตลาด  การผลิต  การเงิน  ฯลฯ  รวมถึงการ
ประสานงานกันของหนาท่ีตางๆ เหลาน้ีเพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคการ  โดยท่ัวไป  
แตละหนาท่ีจะเกี่ยวของกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสียแตกตางกัน  อาทิ  ฝายการตลาดมัก
ตองติดตอเกี่ยวของกับผูบริโภค  ฝายทรัพยากรมนุษยเกี่ยวของกับพนักงาน  สหภาพ
แรงงาน  และเจาหนาท่ีของรัฐ  เปนตน 

หากพิจารณางานดานการประชาสัมพันธแลว  จะเห็นวา  งานดานการ
ประชาสัมพันธจัดเปนกลยุทธระดับหนาท่ี  เชนเดียวกับงานดานอื่นๆ เชน  การตลาด  
การผลิต  การเงิน ฯลฯ   

 
แนวทางการกําหนดกลยุทธ 

ในการกําหนดกลยุทธระดับตางๆ น้ัน  ข้ันตอนแรกตองมีการศึกษา
วิเคราะหสภาพแวดลอมการดําเนินงานท้ังภายในและภายนอกองคการ  เพ่ือระบุจุดแข็ง
และจุดออนขององคการ  ตลอดจนโอกาสและภัยคุกคามท่ีองคการตองเผชิญกอน  ซ่ึง
เทคนิคท่ีนิยมใชในปจจุบัน  คือ การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน  โอกาสและภัยคุกคาม  
(Strengths, weaknesses, opportunities and threats analysis หรือเรียกกันส้ันวา  
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การพัฒนากําหนดกลยุทธของงานประชาสัมพันธก็อาศัยแนวทางเดียวกัน  
น่ันคือ  นักประชาสัมพันธตองมีการศึกษาสภาพแวดลอมในการดําเนินงาน  สถานการณ
ดานตางๆ ขององคการในปจจุบัน  ตลอดจนศึกษาวิเคราะหคูแขง  ส่ิงท่ีกลุมผูมีสวนได
สวนเสียคาดหวัง  และอื่นๆ  เพื่อวิเคราะหหาจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และภัยคุกคาม  
ท่ีจะใชเปนแนวทางในการกําหนดวัตถุประสงค  พัฒนากําหนดกลยุทธและยุทธวิธีการ
ดําเนินงานทั้งดานเนื้อหาและส่ือท่ีจะใชในการสื่อสารกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุม  
เพราะหากใชเ น้ือหาท่ีกลุมเปาหมายไมสนใจ  หรือเลือกส่ือท่ีไมสามารถเขาถึง
กลุมเปาหมายได  ก็ยากท่ีโครงการรณรงคน้ันจะประสบความสําเร็จได  นอกจากน้ี  ยัง
ตองสามารถจัดสรรและใชประโยชนจากทรัพยากรที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลดวย 

การพัฒนากลยุทธดานการประชาสัมพันธจากการประเมินสภาพแวดลอม
ภายในและภายนอกองคการจะชวยใหองคการพัฒนาไดกลยุทธท่ีเหมาะสมท่ีทําให
องคการสามารถปรับตัวใหเหมาะกับสภาพแวดลอมหรือการคาดหวังของผูมีสวนไดสวน
เสียท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได  เนื่องจากตระหนักวาสถานการณมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา  จึงจําเปนตองมีการติดตามเพื่อใหทราบวาควรจะใหความสนใจแกกลุมผูมี
สวนไดสวนเสียกลุมใดเปนพิเศษ  และพิจารณาวาปญหาใดท่ีตองเรงแกไข  จากนั้นจึง
ระบุกลุมเปาหมายท่ีตองเกี่ยวของในสถานการณน้ัน  แลวกําหนดประเด็นและแนวทางใน
การส่ือสารเพื่อสรางความสัมพันธท่ีดีกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ  น่ันคือ  จะตอง
กําหนดเนื้อหาท่ีจะใชในการส่ือสารกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุม  และแนวทางใน
การสื่อสารที่จะทําใหดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิผล  
  กลยุทธดานการประชาสัมพันธท่ีกําหนดขึ้นตองสอดคลองกับภารกิจ   
เปาหมายและวัตถุประสงคขององคการ  ในมิติน้ีการประชาสัมพันธจะเปนประโยชนตอ
องคการมากท่ีสุด  เม่ือผูบริหารหนวยงานการประชาสัมพันธอยูในทีมผูบริหารระดับสูงท่ี
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การประชาสัมพันธที่เนนการวิจัย  

 
หากศึกษาถึงประวัติของการประชาสัมพันธแลวจะพบวา  องคการตางๆ 

ใชการประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ มาเปนเวลาหลายศตวรรษแลว  การดําเนินงาน
ประชาสัมพันธในอดีตใหความสําคัญกับการสรางสรรคกิจกรรมในลักษณะที่นิยมกลาวกัน
วา  “แปลก ใหม ใหญ ดัง”   แตการประชาสัมพันธสมัยใหมท่ีมีการดําเนินงานอยางเปน
ระบบน้ันไดมีการนําเทคนิคการวิจัยมาใชมากข้ึน19  ท้ังการวิจัยแบบเปนทางการและแบบ
ไมเปนทางการเพื่อเปนพื้นฐานในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลท่ีจะนํามาใชในการ
ดําเนินงานขั้นตอนตางๆ ดังน้ี 20  

 
1.การวิเคราะหสถานการณและการระบุประเด็นปญหา  การดําเนินการในขั้นน้ี
เกี่ยวของกับการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสถานการณ  สภาพแวดลอมภายใน
และภายนอกองคการ  รวมถึงทัศนคติของกลุมคนตางๆ ท่ีจะมีผลกระทบตอการ
ดําเนินงานขององคการในทุกแง มุม  ท่ีจะทําใหนักประชาสัมพันธ เขาใจ
สภาพแวดลอมท่ีดําเนินงานอยูและสามารถระบุประเด็นปญหาท่ีตองเผชิญได
อยางถูกตอง  รวมถึงคาดคะเนแนวโนมหรือปฏิกิริยาท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนไดดวย   

2.การวางแผน  ข้ันตอนนี้การวิจัยจะเปนประโยชนในการกําหนด 
วัตถุประสงค  กลุมเปาหมาย  และกลยุทธและยุทธวิธีการดําเนินงาน 

          2.1 ในการกําหนดวัตถุประสงคน้ัน  การศึกษาเก่ียวกับสถานการณและ
สภาพแวดลอมน้ันนอกจากจะชวยในการระบุปญหาแลว  ยังอาจชวยใหเห็นถึงโอกาสท่ีจะ
เปนประโยชนในการกําหนดวัตถุประสงคท่ีเหมาะสมกับสถานการณหรือโอกาสท่ีองคการ
เผชิญอยูท่ีจะชวยลดความเสี่ยงของการลมเหลวในการดําเนินงานได   

2.2   การกําหนดกลุมเปาหมายน้ันก็เปนส่ิงสําคัญของการวางแผน
โครงการ  ดวยเหตุท่ีในแตละสถานการณน้ันกลุมคนท่ีองคการตองดําเนินการ
ประชาสัมพันธน้ันอาจแตกตางกัน  การวิจัยชวยใหนักประชาสัมพันธสามารถ
กําหนดกลุมเปาหมาย  และจัดลําดับกอนหลังในการส่ือสารไดอยางเหมาะสม  
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2.3การกําหนดกลยุทธและยุทธวิธี   แมวาวัตถุประสงคจะเปนพื้นฐาน
หลักของโครงการ  แตการที่จะบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไดตองมีกลยุทธและ
ยุทธวิธีท่ีดีดวย  ซ่ึงผลท่ีไดรับจากการวิจัยท่ีเปนระบบจะชวยในการกําหนดกล
ยุทธการส่ือสารท้ังเนื้อหาและส่ือท่ีจะเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล   
         3.การดําเนินโครงการ  ในข้ันตอนการดําเนินงานก็ตองมีการเก็บขอมูล  

เพ่ือใชประโยชนในการปรับเปลี่ยนการดําเนินงานใหสอดคลองกับสถานการณ  เน่ืองจาก
สภาพแวดลอมการดําเนินงานมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

4.   การประเมินผล  ในการวัดและประเมินผลโครงการจําเปนตองมีขอมูล
เกี่ยวกับเน้ือหา  ส่ือท่ีใชในการสื่อสาร  ความรูความเขาใจท่ีมีตอเร่ืองท่ี
เผยแพร  ตลอดจนผลกระทบของขาวสารท่ีมีตอทัศนคติและพฤติกรรม
ของกลุมเปาหมาย  นักประชาสัมพันธสามารถใชเคร่ืองมือการวิจัยตางๆ 
ในการเก็บและวิเคราะหขอมูลเหลาน้ีเพ่ือประเมินผลการดําเนินงาน  ใช
ประโยชนในการกําหนดแนวทางการดําเนินงานในอนาคต  ตลอดจน
แบงปนและใชความรูรวมกับบุคคลอื่นๆ ในอุตสาหกรรมซ่ึงอาจทําไดโดย
การเผยแพรความรูในวารสารทางวิชาการ  เปนตน 

 
การดําเนินงานอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม 

 
แมวาเปาหมายในการประกอบธุรกิจคือการแสวงหากําไร  แตท้ังน้ีตองไม

ดําเนินการในลักษณะที่ เปนการเอาเปรียบสังคม  องคการจึงไมอาจวางแผนและ
ดําเนินการใดๆ  โดยไมคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียและองคการอื่นๆ  ได  ปจจุบันสังคม
และส่ือมวลชนในประเทศตางๆ ใหความสนใจตอการกระทําขององคการมากข้ึน  
โดยเฉพาะความรับผิดชอบตอสังคมดานตางๆ  ขององคการขนาดใหญมากข้ึน  ในเรื่อง
ส่ิงแวดลอมน้ัน  สังคมเห็นวาส่ิงแวดลอมมีผลตอคุณภาพชีวิต  เชน  สุขภาพของ
ประชากรโลกจะไดรับผลจากภาวะเรือนกระจก  (Greenhouse effect)  ฝนกรด  ภาวะ
มลพิษ  ขยะพิษ  ภาวะโลกรอน  ฯลฯ  ธุรกิจจึงตองใหความสําคัญกับส่ิงแวดลอม
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ผูบริหารองคการในปจจุบันจะตองดําเนินงานอยางมีจริยธรรม  ไมขัดตอ
กฎหมาย  และโปรงใสโดยการเสนอขอมูลที่ถูกตองและเปนจริง  เพราะหากเสนอขอมูลท่ี
ไมดีหรือส่ิงท่ีไมเปนความจริงก็มีโอกาสที่ผูอานจะจับโกหกได  ความนาเช่ือถือก็จะหมด
ไป  โดยท่ัวไปแลว  ความนาเช่ือถือขององคการข้ึนกับความไววางใจ  ซ่ึงพิจารณาจาก
การกระทําและการเปดเผยขอมูลท่ีเปนจริงอยางตอเน่ือง  และความทันตอเวลา  
นอกจากน้ียังตองตระหนักถึงอิทธิพลของการประชาสัมพันธท่ีมีตอผูรับขาวสาร  ซ่ึงจะ
เปนสวนสําคัญท่ีจะทําใหคนท่ัวไปตระหนักถึงการเปนองคการที่มีจริยธรรม  หรือกลาว
โดยสรุปคือ  พฤติกรรมดานจริยธรรมจะพิจารณาจากการดําเนินงานทุกๆ ดานของ
องคการ   

 
ลักษณะของนักประชาสัมพันธในอนาคต 
 

งานประชาสัมพันธเปนงานที่เติบโตมาจากการดําเนินงานใหเปนท่ีสนใจ
ของส่ือมวลชน (Press agentry)  ในอดีตองคการตางๆ จึงตองการบุคคลท่ีมี
ความสามารถในการพัฒนาขาวสารใหสอดคลองกับความตองการของส่ือ  นัก
ประชาสัมพันธจึงเปนผู ท่ีมีความรูหรือคุนเคยกับงานส่ือสารมวลชน  หรือการสราง
ความสัมพันธกับส่ือมวลชน (Media relations)  โดยสวนมากมีทักษะในการเขียน  และรู
ถึงวิธีการตางๆ ท่ีใชในการติดตอกับส่ือมวลชน  บางคนมีประสบการณการทํางานเปน
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การดําเนินงานประชาสัมพันธท่ีเปนระบบ  และใหความสําคัญตอการวิจัย
มีมากข้ึนตลอดศตวรรษที่ผานมา  โดยเฉพาะในชวงเวลา  2-3  ปท่ีผานมาการ
ประชาสัมพันธมีการพัฒนาอยางรวดเร็วมาก  สวนหน่ึงเน่ืองมาจากฝายบริหารของ
องคการตางๆ  ท้ังภาครัฐและเอกชนไดตระหนักถึงความสําคัญของการประชาสัมพันธ
มากข้ึน  ประกอบกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีและส่ือใหมๆ  สงผลใหอุตสาหกรรมมี
ความตองการบุคลากรที่ มีความสามารถและทํางานไดหลายดานมากขึ้น  นัก
ประชาสัมพันธในปจจุบันจึงตองสามารถผลิตส่ือท่ีองคการจัดทําข้ึนเองดวย  เชน  
วารสารองคการ  จดหมายขาว  รายงานประจําป  ฯลฯ  นอกเหนือจากความสามารถดาน
ส่ือมวลชนสัมพันธ  Baines, Egen & Jefkins สรุปวา  นักประชาสัมพันธในปจจุบันควรมี
คุณลักษณะตางๆ  ดังนี้ 23  

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
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2. ความสามารถในการจัดระบบงาน 
3. ความสามารถในการเขากับบุคคลอื่น 
4. การมีคุณธรรม (Integrity) 
5. การมีจินตนาการ 
6. การเต็มใจที่จะเรียนรูส่ิงใหมๆ 

 

ความสามารถในการสื่อสาร 
  นักประชาสัมพันธตองมีความรูเกี่ยวกับส่ือและกิจกรรมตางๆ  อาทิ  
ส่ือมวลชน  ส่ือส่ิงพิมพ  การถายภาพ  ซีดีรอม  ดีวีดี  และโสตทัศนูปกรณอื่นๆ  การจัด
แสดง  การสนับสนุนรายการ  ฯลฯ  และยังตองสามารถใชส่ือหรือกิจกรรมตางๆ เหลาน้ี
ในการส่ือสารกับกลุมเปาหมายไดอยางเหมาะสมดวย 
 
 

ความสามารถในการจัดระบบงาน 
  นอกเหนือจากการจัดทําเอกสารขาวและการสรางความสัมพันธท่ีดีกับ
ส่ือมวลชนแลว  นักประชาสัมพันธตองมีความสามารถในการบริหารงาน  อันไดแกการ
วางแผนการดําเนินงานดานตางๆ  การจัดทํางบประมาณ  และการดําเนินงานตาม
โครงการที่กําหนดข้ึน  ตลอดจนตองมีการควบคุมและประเมินผลการทํางานดวย  เพราะ
ความสามารถในการบริหารเปนส่ิงจําเปนท่ีจะทําใหโครงการดําเนินไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
ความสามารถในการทํางานกับบุคคลหรือฝายอ่ืน 
  งานประชาสัมพันธไมใชอาชีพท่ีทํางานโดยลําพัง  ไมใชการแยกตัวออก
จากสวนอื่นๆ ขององคการ  แตเปนงานที่เกี่ยวของกับงานหนาท่ีอื่นๆ ไมวาโดยตรงหรือ
โดยออม  โดยเฉพาะในองคการธุรกิจมักตองเกี่ยวของกับงานดานการจัดการทรัพยากร
มนุษย  การตลาด  การโฆษณา  และอื่นๆ  ดังน้ันนักประชาสัมพันธในปจจุบันจึงตองมี
ความรูเกี่ยวกับงานในหนาท่ีอื่นๆ ท่ีตองเกี่ยวของดวย  เพื่อท่ีจะไดตระหนักและเขาใจถึง
ปญหาดานน้ันๆ อยางถองแทเพื่อใหการดําเนินงานประชาสัมพันธประสานสอดคลองและ
เปนประโยชนตองานดานอื่นๆ ไดอยางเต็มท่ี 
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การมีคุณธรรม 
  คุณธรรมเปนส่ิงสําคัญ  เน่ืองจากการประชาสัมพันธเปนการส่ือสาร
รูปแบบหนึ่งที่อาจมีอิทธิพลตอความคิดเห็นของมหาชนได  นักประชาสัมพันธจึงตอง
ยึดถือจรรยาบรรณในการดําเนินงานอยางเครงครัด  โดยเฉพาะการใหขอมูลที่ถูกตองและ
เปนจริง  นอกจากน้ันยังตองดําเนินกิจกรรมดานตางๆ อยางมีความรับผิดชอบตอสังคม  
และในลักษณะท่ีเปนประชากรท่ีดีในชุมชนดวย  
 

การมีจินตนาการ 
  ในการดําเนินงานใหประสบความสําเร็จน้ัน  นักประชาสัมพันธตองมี
จินตนาการในการดําเนินงานดานตางๆ  ไมวาความพยายามที่จะหาวิธีการดึงความสนใจ
ของกลุมเปาหมาย  การกําหนดแนวคิดของขาวสารที่องคการจะเผยแพร  ตลอดจนคนหา
วิธีการที่จะใชส่ือหรือกิจกรรมตางๆ  ท่ีมีอยูในรูปแบบใหมๆ  ความคิดสรางสรรคน้ีเปนส่ิง
ท่ีบุคคลตองพัฒนาข้ึน  ซ่ึงอาจทําไดโดยการเรียนรูส่ิงหรือประสบการณใหมๆ  ชางสังเกต  
มองส่ิงตางๆ ในมุมมองที่แตกตางไป  เปนตน 
 
ความเต็มใจที่จะเรียนรูสิ่งใหมตลอดเวลา 
  ในโลกปจจุบันส่ิงตางๆ เชน เทคโนโลยีการสื่อสาร  สภาพแวดลอมในการ
ดําเนินธุรกิจ ฯลฯ  มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและอยางรวดเร็ว  ดัง น้ันนัก
ประชาสัมพันธตองติดตามการเปลี่ยนแปลงตางๆ  โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของกับการ
ทํางานตลอดเวลา  เพราะการมีความรูและความสามารถในการจัดการความรูท่ีครอบคลุม
ถึงการรวบรวม  ตีความหมาย  และการเผยแพรขาวสารที่สําคัญเกี่ยวกับผูบริโภค  คู
แขงขัน  และกระบวนการทํางานเพื่อประโยชนในการทํางานระยะส้ัน  และการตัดสินใจ
เชิงยุทธในระยะยาวเปนส่ิงสําคัญในโลกยุคปจจุบัน   บุคคลท่ีเต็มใจท่ีจะเรียนรูส่ิงตางๆ 
และมีความสามารถที่จะเรียนรูจะมีขอไดเปรียบ  เน่ืองจากนักประชาสัมพันธท่ีมีคุณสมบัติ
น้ีจะทราบถึงขอมูลและแนวโนมตางๆ และสามารถนําขอมูลเหลาน้ันมาใชประโยชนใน
การกําหนดนโยบาย  และวางแผนกลยุทธไดอยางเหมาะสมและรวดเร็วกวา 
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นักประชาสัมพันธในองคการธุรกิจ 
 
ในองคการธุรกิจน้ัน  หากตองการใหฝายบริหารระดับสูงยอมรับมากข้ึน  

นักประชาสัมพันธจะตองมีความรูเกี่ยวกับธุรกิจ  ทักษะและการบริหารงานเชิงยุทธมาก
ข้ึน 24   เพ่ือใหสามารถกลาวถึงและเขาใจศัพทดานการบริหารดีเพียงพอเนื่องจากจะมีผล
ใหฝายบริหารเขาใจและสนใจสิ่งท่ีนักประชาสัมพันธพูดไดดียิ่งข้ึน  และเพื่อนําและพัฒนา
ระบบการประเมินผลการทํางานเชิงปริมาณมาใชใหมากขึ้น  ท่ีจะเปนผลใหสามารถช้ีแจง
ใหฝายบริหารระดับสูงเห็นถึงผลท่ีจะไดรับจากเงินที่จัดสรรเพ่ือใชในงานประชาสัมพันธได
อยางชัดเจนยิ่งข้ึน   

 
 
 

ความรูเก่ียวกับธุรกิจ   
การที่ผูบริหารขององคการธุรกิจในปจจุบันตระหนักถึงความสําคัญของ

การส่ือสารเพื่อสรางความสัมพันธท่ีดีกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ มากข้ึน  เพราะ
การดําเนินงานขององคการใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีตองการน้ัน  องคการ
จะตองติดตอเกี่ยวของกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ  ไมวาจะเปน  พนักงาน  ผูบริโภค  
ผูถือหุน  ตัวแทนจําหนาย  หนวยงานของรัฐ  ชุมชน  ฯลฯ  ซ่ึงฝายบริหารระดับสูง
จะตองกําหนดนโยบายดานตางๆ  ท่ีเกี่ยวของกับกลุมคนเหลาน้ี  เชน  การผลิตสินคาท่ีมี
คุณภาพท่ีผูบริโภคตองการ  การจายคาตอบแทนที่เหมาะสมใหกับพนักงาน  การดําเนิน
ธุรกิจภายใตกรอบกฎหมาย  การสรางความนาอยูใหกับชุมชน  ฯลฯ  เพื่อท่ีจะสราง
ความสัมพันธท่ีดีและตอบสนองตอความตองการของกลุมคนเหลาน้ี  หากการดําเนินงาน
ขององคการเปนไปตามที่กลุมคนตางๆ คาดหวัง  กลุมคนเหลาน้ีก็จะสนับสนุนและ
รวมมือในการดําเนินงานที่จะทําใหองคการบรรลุถึงเปาหมายที่ตองการไดอยางราบรื่น  
อยางไรก็ตาม  เม่ือฝายบริหารไดกําหนดนโยบายและมีการดําเนินการตามนโยบาย
เหลาน้ันแลว  ฝายบริหารยังตองคอยตรวจสอบทัศนคติและพฤติกรรมของกลุมคน
เหลาน้ันดวย  เพราะส่ิงท่ีองคการดําเนินการและเผยแพรไปแลวอาจมีผลใหกลุมคนท่ี
เกี่ยวของน้ีเห็นดวยหรือไมเห็นดวยก็ได  องคการจึงตองใชการประชาสัมพันธในการ
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นักประชาสัมพันธจึงตองติดตอเกี่ยวของกับคนหลายกลุมท้ังภายในและ
ภายนอกองคการ   กลุมผูมีสวนไดสวนเสียเหลาน้ีบางกลุมมีลักษณะและความตองการ
เฉพาะ  ดังน้ันหากนักประชาสัมพันธทราบและเขาใจถึงวัตถุประสงคและการดําเนินงาน
หนาท่ีตางๆ ของธุรกิจ  เชน  การผลิต  การตลาด  การเงิน  การวิจัยและพัฒนา  ฯลฯ  
ตลอดจนความสําคัญของหนาท่ีเหลาน้ันที่มีตอธุรกิจโดยรวมแลว  จะเปนประโยชนในการ
สนับสนุนหรือทํางานใหประสานสอดคลองกับฝายตางๆ ไดดีข้ึน  และยังเปนประโยชนใน
การสื่อสารกับกลุมเปาหมายในสถานการณตางๆ ดวย  ตัวอยาง  หากธุรกิจมีการออกหุน
สามัญหรือหุนกู  ก็สามารถส่ือสารกับกลุมเปาหมายทางการเงินเกี่ยวกับผลท่ีจะมีตอฐานะ
การเงินขององคการไดอยางถูกตองและนาเช่ือถือ  หรือในกรณีท่ีองคการมีการ
เปลี่ยนแปลงช่ือ  สัญลักษณขององคการ  ตราสินคา  บรรจุภัณฑ  ราคา  การใหบริการ  
หรือมีการควบรวมหรือ ซ้ือกิจการอื่น   นักประชาสัมพันธก็สามารถสื่อสารกับ
กลุมเปาหมายตางๆ ใหเห็นถึงความสําคัญและประโยชนท่ีองคการจะไดรับจากการ
ดําเนินงานในเรื่องน้ันไดอยางนาเช่ือถือ  เปนตน    

อยางไรก็ตาม  เม่ือเวลาเปลี่ยนไป  อาจเกิดความเปลี่ยนแปลงตางๆ ได  
เชน  การท่ีรัฐบาลเปลี่ยนแปลงนโยบายในทันทีทันใด  การที่รัฐบาลควบคุมดานการ
โฆษณาหรือการกําจัดภาวะมลพิษอยางเข็มงวดมากข้ึน  การท่ีผูบริโภคเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติในการบริโภคสินคาเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหรือความเจริญกาวหนา
ทางเทคโนโลยีทําใหบุคคลเปลี่ยนแปลงวิถีการดํารงชีวิติ  ฯลฯ  การเปลี่ยนแปลงเหลาน้ีมี
ผลกระทบตอการดําเนินงานขององคการท้ังส้ิน  ดังน้ันจึงเปนหนาท่ีของฝายบริหารท่ี
จะตองติดตามความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเหลาน้ี  เพื่อท่ีจะไดทบทวนและปรับปรุง
เปาหมาย  นโยบายและการดําเนินงานใหเปนท่ีพอใจของคนกลุมตางๆ  โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในปจจุบันความจําเปนท่ีฝายบริหารตองใหความสําคัญตอการติดตาม  ตรวจสอบ
ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเหลาน้ีไดทวีมากข้ึน  เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงในทุกส่ิงทุก
อยางเกิดข้ึนรวดเร็วมาก  ซ่ึงก็ตองการการตอบสนองอยางรวดเร็วเชนกัน  เร็วจนกระทั่ง  
ปจจุบัน  องคการตางๆ  มีการเตรียมแผนงานที่จะแกไขสถานการณตางๆ  ไวกอนท่ี
เหตุการณน้ันจะเกิดข้ึนจริง  และเพื่อสรางและรักษาไวซ่ึงภาพลักษณท่ีถูกตองและ
ช่ือเสียงขององคการ  บุคลากร  สินคาและบริการ  นักประชาสัมพันธจึงตองมีการ
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ทักษะดานการบริหาร 
งานดานการบริหารเปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับการจัดสรรและใช

ประโยชนจากทรัพยากรเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและมีผลตอบแทนที่เหมาะสม  ในการ
ดําเนินงานประชาสัมพันธใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนด  และเพื่อใหไดรับการสนับสนุน
การดําเนินงานจากฝายบริหารระดับสูง  ตลอดจนเพื่อสรางและรักษาไวซ่ึงช่ือเสียงและ
ความนาเช่ือถือขององคการ  นักประชาสัมพันธตองเขาใจและสามารถนําทักษะดานการ
บริหารมาใชในการดําเนินงาน  น่ันคือ  การดําเนินการใดๆ ในนามขององคการตองมีการ
วางแผนอยางรอบคอบ  สัมพันธกับเปาหมายขององคการ  มีการดําเนินงานอยางเปน
ระบบ  รวมถึงตองมีการวัดผลการดําเนินงานไดดวย 

ในอดีตธุรกิจไมใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธมากนัก  เน่ืองจาก
นักประชาสัมพันธไมสามารถอธิบายไดวา  กิจกรรมประชาสัมพันธมีสวนชวยใหองคการ
บรรลุถึงเปาหมายไดด ีข้ึนไดอยางไร  หรือไมอาจแสดงผลตอบแทนจากการลงทุน  หรือ
ประโยชนท่ีองคการไดรับจากเงินท่ีใชจายดานการประชาสัมพันธไดอยางเปนรูปธรรม  
ท้ังน้ีเพราะในอดีตนักประชาสัมพันธ  มักกลาววา  งานประชาสัมพันธเปนงานท่ีเกี่ยวกับ
ทัศนคติและพฤติกรรมของคนจึงยากที่จะวัดผลได 25  เม่ือไมอาจพิสูจนได  ก็ทําให
ผูบริหารระดับสูงและฝายอื่นๆ ไมเห็นประโยชนของการประชาสัมพันธ   ตอมาเม่ือมีแรง
กดดันจากฝายอื่นๆ มากข้ึน  นักประชาสัมพันธจึงไดพัฒนาวิธีการวัดผลการดําเนินงาน
ใหเปนรูปธรรมมากข้ึน  เปนผลใหฝายประชาสัมพันธสามารถช้ีแจงใหเห็นอยางชัดเจนวา  
กิจกรรมประชาสัมพันธชวยใหมียอดขายหรือเกณฑอื่นๆ ท่ีสามารถวัดผลไดเพิ่มข้ึน  โดย
มีคาใชจายในการดําเนินงานตํ่ากวากิจกรรมการตลาดรูปแบบอื่นๆ 26   บทบาทของนัก
ประชาสัมพันธในปจจุบันจึงไดรับการยอมรับในองคการตางๆ มากข้ึน   
 

การจัดการเชิงยุทธ 
ดังท่ีกลาวแลววา  การจัดการเชิงยุทธเปนการท่ีผูบริหารองคการตองมี

การศึกษาสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกองคการ  กอนท่ีจะกําหนดกลยุทธและ
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ในการคิดเชิงยุทธ  ปญหาหรือสถานการณจะถูกวิเคราะหและแบงเปน
สวนๆ  เพ่ือหาส่ิงหรือแนวทางที่ดีท่ีสุด  โดยมีการคิดหาทางเลือกหลายๆ วิธีท่ีสามารถ
ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายท่ีตองการไดโดยมีสมมติฐานและเหตุผลสนับสนุน  ดังน้ัน
หากผูบริหารงานดานการประชาสัมพันธตองการใหฝายบริหารเช่ือถือ  ก็ตองเรียนรูท่ีจะ
คิดและอธิบายแนวคิดภายใตกรอบท่ีฝายบริหารจะสามารถเขาใจได  หรือกลาวอยางงาย
วา  ควรพูดภาษาเดียวกับผูบริหาร  ฝายบริหารไมตองการเรียนรูเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธ  หรืองานสนับสนุนอื่นๆ (Staff jobs)  อันเปนเหตุผลที่ธุรกิจมีการจาง
บุคลากรฝายสนับสนุน   ดังน้ันจึงเปนหนาท่ีของฝายสนับสนุนในการชี้แจงเรื่องราวตางๆ 
ท่ีเกี่ยวของใหฝายบริหารเขาใจไดอยางชัดเจนและรวดเร็ว  
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คําถามทายบท 
1. จงอธิบายถึง องคประกอบสําคัญของการประชาสัมพันธมาใหเปนที่เขาใจ 
2. การประชาสัมพันธและการส่ือสารมวลชนมีส่ิงเหมือนและแตกตางกันอยางไรบาง 
3. จงอธิบายถึง  ขอแตกตางระหวางการประชาสัมพันธและการโฆษณา  มาใหเปน

ท่ีเขาใจ 
4. ทานคิดวา  แนวโนมของการประชาสัมพันธในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต

อยางไรบาง  อธิบาย 
5. คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธท่ีจะทําใหประสบความสําเร็จในการทํางานใน

อาชีพน้ีในปจจุบันมีอะไรบาง จงอธิบายโดยละเอียด 

 
หัวขออภิปราย 

หากทานได รับการคัดเลือกและแตง ต้ังเปนรองประธานดานการ
ประชาสัมพันธของบริษัทผูผลิตสินคาแหงหน่ึง  ท่ีกําลังเผชิญกับโอกาสและสิ่งทาทาย
หลายประการ  อาทิ  บริษัทมีการปลดพนักงานจํานวนมากออกหลายครั้งในระยะเวลา  
2-3  ปท่ีผานมาเนื่องจากยอดขายตก   อันเนื่องมาจากการท่ีผูบริโภคชะลอการใชจายลง
เพราะไมแนใจในภาวะเศรษฐกิจในอนาคต   นอกจากนี้  นักวิเคราะหอุตสาหกรรมยังให
ความเห็นวา  ปญหาของบริษัททานคือ  การใชเคร่ืองจักรท่ีลาสมัยในการผลิตสินคา  ซ่ึง
ผลใหตนทุนสูงจึงไมสามารถแขงขันกับบริษัทอื่นๆ ได   ขณะเดียวกันก็มีบริษัทท่ีนํา
สินคาประเภทเดียวกันน้ีจากตางประเทศจํานวนมากเขามาจําหนายดวย   สวนนัก
อนุรักษส่ิงแวดลอมก็ยังไมพอใจตอระบบการกําจัดขยะพิษจากโรงงานของบริษัททานดวย  
แมจะมีเร่ืองราวในเชิงลบตางๆ  ดังกลาวแลว  ก็ยังมีขาวดีคือ  บริษัทไดรับรางวัลในการ
ใหความรวมมือกับชุมชนจากการที่พนักงานอาสาสมัครทํางานเพื่อชุมชนเปนอยางดี  
นอกจากน้ี  ผลการสํารวจความคิดเห็นของหนังสือพิมพฉบับหน่ึงแสดงวา  แมจะมีปญหา
ตางๆ  บริษัททานยังเปนบริษัทหน่ึงท่ีเปนนายจางดีเดนในภูมิภาคท่ีดําเนินการอยู   

ประธานบริษัทตองการท่ีจะปรับปรุงใหบริษัทสามารถท่ีจะแขงขันไดดีข้ึน
จึงยินดีท่ีจะลงทุนเปล่ียนเคร่ืองจักรท่ีใชในการดําเนินงานและเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ดําเนินงาน   ในการประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัทจึงไดถามทานวา  “ในมุมมองของ 
ทาน  คิดวาองคการควรจะทําอยางไร” 
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