
 
 
 
 
 
 

การดําเนินการ 
บทที ่ 11 

วัตถุประสงคในการศึกษาบทนี้ 
1. เพ่ือใหสามารถอธิบายถึงความสําคัญและความรับผิดชอบของบุคคลที่เกี่ยวของ

ในการดําเนินการ 
2. เพ่ือใหทราบถึงความจําเปนที่ตองดําเนินการภายใตงบประมาณที่ไดรับ 
3. เพ่ือใหเขาใจถึงการจัดการดานเวลาในการดําเนินโครงการประชาสัมพันธ 
4. เพ่ือใหตระหนักถึงคุณภาพในการดําเนินงาน 
5. เพ่ือใหทราบถึงส่ิงท่ีตองพิจารณาในการใชบริการจากบุคคลหรือองคการภายนอก                         

 
 

ข้ันตอนการดําเนินงานประชาสัมพันธตามแผนที่กําหนดไว  เปนข้ันตอน
ท่ีสามของกระบวนการดานงานประชาสัมพันธ  ซ่ึงเปนการนํากลยุทธและยุทธวิธีตางๆ  
ท่ีกําหนดไวในแผนงานที่ผานความเห็นชอบจากผูบริหารระดับสูงแลวมาปฏิบัติเพ่ือให
บรรลุผลตามเปาหมายที่ตองการโดยราบร่ืน  ผูท่ีรับผิดชอบในการดําเนินโครงการ
ประชาสัมพันธตองผูที่มีความรูความเช่ียวชาญในงานประชาสัมพันธ  และมีทักษะในการ
จัดการทรัพยากรตางๆ  เชน  การมอบหมายงานใหบุคคลท่ีเหมาะสม  การประสานงาน  
การประเมินผลการทํางานของบุคคล  การดําเนินงานใหเสร็จภายใตงบประมาณและเวลา
ท่ีกําหนด  โดยใชเคร่ืองมือตางๆ ชวยในการจัดการทรัพยากรตางๆ ท่ีมีอยูอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล   ท้ังน้ีเพราะในระหวางการดําเนินงานอาจมีส่ิงตางๆ 
เกิดข้ึนท่ีอาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานได 
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ผูรับผิดชอบงานหรือกิจกรรม 
 
  โครงการประชาสัมพันธหน่ึงจะมีผูรับผิดชอบหรือหัวหนาโครงการเพียง
หน่ึงคน   ผูรับผิดชอบโครงการตองเปนผูมีประสบการณ  มีความรูความเชี่ยวชาญในการ
ทํางานเปนอยางดี   ท่ีมีบทบาทสําคัญในการท่ีจะทําใหการดําเนินงานเปนไปโดยราบรื่น
และบรรลุเปาหมายท่ีตองการ  โดยจะตองดําเนินการเพื่อใหบุคคลท้ังภายในและภายนอก
องคการที่รับผิดชอบในแตละกิจกรรมของโครงการนั้นทําหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ  
ไมวาจะเปนการสรางและรักษาขวัญและกําลังใจในการทํางาน  รวมถึงตองสรางส่ิงจูงใจ
ใหบุคคลเหลาน้ีต้ังใจทํางานอยางเต็มความสามารถ  ในบางกรณีอาจจําเปนตองสรางแรง
บันดาลใจใหผูรับผิดชอบงานสวนตางๆ ทํางานใหประสบความสําเร็จดวย   
  อยางไรก็ตาม  เปนการยากที่จะมีผู รับผิดชอบในการดําเนินงานทั้ง
โครงการเพียงคนเดียว  โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญมักมีผูรับผิดชอบงานทั้งหมด
ตลอดโครงการเปนจํานวนหลายคนท่ีรับผิดชอบกิจกรรมตางๆ กัน  อาทิ  การจัดทํา
เอกสารขาว  การสรางความสัมพันธกับส่ือมวลชน  การวางแผนการจัดงานพิเศษ  การ
สรางความสัมพันธกับพนักงาน  การเขียนคํากลาวสุนทรพจนใหกับซีอีโอ  การตอนรับ
ครอบครัวของผูเขารวมประชุม  เปนตน  ซ่ึงบุคคลท่ีเขามามีสวนรวมรับผิดชอบแตละ
กิจกรรมน้ัน  นอกจากจะเปนบุคคลจากหนวยงานประชาสัมพันธแลว  บอยคร้ัง
จําเปนตองใชบริการจากบุคคลหรือองคการภายนอก  ไมวาจะเปน  ชางภาพ  นัก
ออกแบบ ผูจัดสงวัสดุอุปกรณ  บุคคลจากโรงพิมพ  และอื่นๆ  เชน  บริษัทท่ีรับจัดงาน
พิเศษ  บริษัทท่ีรับผลิตแถบวีดิทัศนหรือภาพยนตร  เปนตน   
  ทักษะสําคัญท่ีผูบริหารโครงการ  คือ  การมอบหมายงาน  ซ่ึงไมได
หมายความวา  เปนการมอบหมายงานที่ไมตองการไปใหคนอื่นทําแทน  แตหมายถึง  
การกําหนดบุคคลท่ีเหมาะสมที่สุดสําหรับงานน้ันรับผิดชอบในการดําเนินงานน้ัน  พรอม
ท้ังมอบอํานาจหนาท่ีในการดําเนินงานดวย1   การที่จะทําเชนน้ีได  ผูบริหารโครงการตอง
รูถึงจุดออนจุดแข็งของบุคคลแตละคนที่จะมอบหมายงานให  โดยตองมอบหมายใหบุคคล
ท่ีจะทํางานน้ันไดดีท่ีสุด   แลวพิจารณาวา  จะใชส่ิงใดเปนส่ิงจูงใจท่ีจะทําใหบุคคลน้ัน
ทํางานอยางเต็มความสามารถ  อยางไรก็ตาม  การมอบหมายงานนั้นจําเปนตองมีการ
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การประชุมเพื่อการดําเนินงาน 
  เม่ือกําหนดเวลาที่จะเริ่มทํางานและคาดคะเนเวลาที่จะตองใชในการ
ทํางานแตละงานในโครงการเสร็จเรียบรอยแลว  ก็ควรจะจัดการประชุมพบปะกันใน
ระหวางผูท่ีตองเกี่ยวของในการดําเนินงานตามโครงการนั้นท้ังหมด  เพ่ือมอบหมายงาน
ใหกับพนักงาน   ในการมอบหมายงานนี้ควรคํานึงถึงความสามารถของพนักงานแตละคน
วาจะมีสวนชวยในการดําเนินโครงการนั้นไดอยางไรบาง   ซ่ึงควรคํานึงถึงความสามารถ
ของพนักงานแตละคนมากกวาเปนเพียงการมอบหมายงานใหกับพนักงานเทาน้ัน 
  ในการประชุม   นอกจากจะมีการมอบหมายงานแลว  ควรมีการคาดคะเน
ปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการทํางานและควรหาวิธีการปองกันมิใหปญหานั้นเกิดข้ึน  
วิธีการหน่ึงท่ีปฏิบัติกันในการคาดคะเนปญหาท่ีอาจเกิดข้ึน   ก็คือการศึกษาสถานการณ
ปญหาท่ีเกิดข้ึนบอยๆ  ในการดําเนินงานประชาสัมพันธ  หรือการศึกษาจากแหลง
ภายนอก  เชน  ตําราหรือบทความ  การติดตามการดําเนินงานขององคการอื่นๆ  ฯ  ซ่ึง
จะชวยใหไมมองขามรายละเอียดบางอยางไป  อันจะเปนการประหยัดเวลาในการทํางาน
และมีผลใหโครงการนั้นบรรลุผลสําเร็จไดงายข้ึน 

ในระหวางการดําเนินงานที่ไดรับมอบหมาย  แมวาจะมีการวางแผน
โครงการไวอยางระมัดระวังและมีการบริหารงานอยางดีท่ีสุดแลวก็ตาม  ก็อาจเกิดปญหา
หรือความสับสนได   ปญหาหรือความสับสนนี้อาจเกิดจากการทํางานของบุคคลหน่ึงที่
อาจกอใหเกิดปญหากับบุคคลอื่นท่ีทํางานเกี่ยวของสัมพันธกัน  โดยท่ัวไปมักเกิดข้ึนจาก
การขาดการติดตอส่ือสารภายใน   ดังน้ัน  คณะผูทํางานควรจัดใหมีการติดตอกันเปน
ประจํา  ซ่ึงอาจทําไดโดยการจัดใหมีการประชุมพบปะกันเปนประจําหรือติดตอกันโดยใช
ส่ือตางๆ  เชน  บันทึกขอความ  โทรศัพท  อีเมล  เปนตน  เพ่ือติดตามความกาวหนาใน
การทํางาน  รวมกันพิจารณาปญหาที่เกิดข้ึนตลอดจนหาทางแกไขปญหาที่เกิดข้ึน  การ
แกปญหาการขาดการส่ือสารภายในสามารถทําไดหลายวิธี  ดังตัวอยาง 

  หัวหนางานประชาสัมพันธขนาดเล็กแหงหน่ึง  แจงใหพนักงาน
ทราบวา  มีการประชุมในระหวางเวลา  9.30 - 10.00  น. ของทุก
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  ผูบริหารงานประชาสัมพันธในองคการขนาดใหญ  กําหนดให
พนักงานจัดทําเอกสารหรือบันทึกอธิบายเหตุผลในการดําเนินงาน
สงไปยังทุกคนท่ีเกี่ยวของ  ภายหลังจากท่ีฟงการถกเถียงกันอยาง
รุนแรงในระหวางท่ีพนักงานมีการกลาวหาวาใครท่ีควรจะถูกตําหนิ
ในกรณีท่ีงานลาชากวากําหนด   

  ในการดําเนินงานของบริษัทท่ีมีสาขาหลายแหงแทนท่ีจะใชการ
ส่ือสารดวยการเขียน  ก็ใชวิธีการประชุมรวมกันทางโทรศัพทเปน
ประจําทุกสัปดาหโดยโทรศัพทท่ีใชมีเสียงดังท่ีสามารถฟงพรอมกัน
ไดหลายๆ คน  และแตละคนจะสรุปส่ิงท่ีตองทําไว  วิธีการน้ี
กอใหเกิดความยืดหยุนในการเปลี่ยนแปลงแผนการดําเนินงานหรือ
ผูปฏิบัติงานใหสอดคลองกันมากข้ึน 

 
ดวยเหตุท่ี  ผลงานที่ดีท่ีสุดจะเปนผลของความพยายามของผูรับผิดชอบ

งานท้ังหมดท่ีแตละคนจะใชทักษะและประสบการณรวมกันเพื่อใหงานดําเนินไปอยาง
ราบร่ืน  มีประสิทธิภาพและเปนไปในทิศทางท่ีตองการ  ความสัมพันธระหวางผูรวมงาน
จึงเปนส่ิงสําคัญท่ีจะสรางหรือเปนอุปสรรคในการดําเนินงานได  ดังน้ันผูบริหารควร
พยายามที่จะสรางและรักษาไวซ่ึงความสัมพันธท่ีดีในระหวางบุคลากรและควรใหความ
สนใจตอการตําหนิกลาวหาซ่ึงกันและกัน  เพราะจะมีผลในการทําลายความสัมพันธท่ีดีลง
ไปได 

โดยท่ัวไป  เม่ือมีการวางแผนโครงการไวแลว  หากไมจําเปนจริงๆ ก็ไม
ควรมีการเปล่ียนแปลงแผนการดําเนินงาน  อยางไรก็ตาม  แมวาจะไดมีการวางแผนไว
อยางดีแลว  แตในบางครั้งอาจมีเหตุการณท่ีไมคาดคิดเกิดขึ้นได  มีผลใหตองมีการ
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ในการประชุมพบปะกันทุกคร้ัง  ควรมีการจัดทําบันทึกการประชุม  เพื่อ
บันทึกการตัดสินใจสําคัญๆ  และสรุปสาระสําคัญของการประชุมน้ัน  แลวสงไปยังทุกฝาย
ท่ีเกี่ยวของเพ่ือใหทราบถึงการกระทํา  และความรับผิดชอบท่ีไดตกลงกัน 

การดําเนินงานประชาสัมพันธเปนงานประเภทหน่ึงท่ีมีเอกสารเกี่ยวของ
มาก  ท้ังในดานการรวบรวมขอมูล   การจัดทําโครงการ   ตลอดจนถึงกิจกรรมตางๆ  ท้ัง
ในการดําเนินงานตามปกติ  หรือเม่ือมีการจัดงานพิเศษ  หรือเม่ือเกิดเหตุการณท่ีไมคาด
ฝน   ดังน้ัน  องคการจึงจําเปนตองมีเคร่ืองใชสํานักงานที่ทันสมัยเพื่อลดภาระงานและ
เพ่ือใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  เคร่ืองมืออุปกรณท่ีอํานวยความสะดวกในการ
ทํางานนี้   รวมถึงโทรศัพท  เคร่ืองถายเอกสาร  เครื่องคอมพิวเตอร  ตูและช้ันเก็บ
เอกสารที่กวางขวางเพียงพอ  เคร่ืองโทรสาร  นอกจากน้ี  ในแผนกประชาสัมพันธของ
องคการขนาดใหญจะมีเคร่ืองบันทึกเสียง  เคร่ืองฉายสไลด  เคร่ืองจาหนาซองจดหมาย  
ฯลฯ 
 

งบประมาณ                       
 
  ในข้ันตอนการวางแผนงานประชาสัมพันธน้ัน  ผูรับผิดชอบโครงการ
จะตองกําหนดวงเงินใหเพียงพอท่ีจะดําเนินกิจกรรมตางๆ  ใหบรรลุวัตถุประสงคได   
สําหรับข้ันตอนการดําเนินงานนี้  งบประมาณมีหนาท่ีสําคัญ  คือ  เปนกลไกการควบคุม  
ใหมีการจัดทํากิจกรรมตางๆ ท่ีกําหนดไวใหบรรลุวัตถุประสงคภายใตจํานวนเงินท่ีกําหนด  
ในการควบคุมการดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวน้ี  ผูบริหารโครงการมี
ความรับผิดชอบในการใชเงินในการซื้อวัสดุอุปกรณหรือบริการตางๆ  เพื่อจัดทํากิจกรรม
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การบริหารเวลา 
 
    การบริหารเวลา  หมายถึง  การจัดการดานเวลาของบุคคลากร3  เปน
การดําเนินงานท่ีตองมีการกําหนดตารางเวลาทํางานเพื่อใหงานสําเร็จลุลวงตามเวลาที่
กําหนดไวและภายใตงบประมาณที่ไดรับดวย   
  ผูบริหารโครงการ  นอกจากจะตองจัดทํากิจกรรมตางๆ เพ่ือใหโครงการ
ดําเนินงานไปภายใตงบประมาณที่กําหนดแลว  ยังตองใหงานดําเนินไปภายในชวงเวลาที่
กําหนดดวย  ความสามารถในการทํางานใหเสร็จกอนกําหนดเสนตาย (Deadlines)  จึง
เปนส่ิงสําคัญตอความสําเร็จของโครงการประชาสัมพันธ4   
  ในแตละกิจกรรมท่ีกําหนดไว  เชน  การจัดทําแฟมขาวและแถบวีดิทัศน
เพื่อสงใหส่ือมวลชน  แผนพับ  จดหมายขาว  โปสเตอร  การกลาวสุนทรพจนของ
ผูบริหาร   ฯลฯ  น้ันตองใชเวลาเปนสัปดาห  หรือมากกวาในการจัดเตรียมงาน  หรือใน
การจัดงานพิเศษตองใชระยะเวลาเปนเวลาหลายสัปดาห  หรือเปนเวลาหลายเดือนในการ
เตรียมงานดานตางๆ  ตัวอยาง  ในการเชิญวิทยากรที่มีช่ือเสียงมารวมรายการทาง
โทรทัศนท่ีไดรับความนิยมสูงควรจะเชิญลวงหนาประมาณ  3  เดือน  หรือวารสารท่ี
จัดทําเปนประจําทุกเดือนตองมีการรวบรวมขอมูลเพ่ือเรียบเรียงนําเสนอลวงหนา  2-3  
สัปดาหลวงหนากอนท่ีจะพิมพเผยแพรในวันท่ีกําหนด  ดังน้ันนักประชาสัมพันธจึงตองให
ความสําคัญตอวันงานหรือวันท่ีกําหนดเผยแพรขาวสาร  เชน  กําหนดเวลาในการ
แจกจายวารสาร  รายงานการประชุม  หรืออื่นๆ   เพื่อจะไดทํางานใหเสร็จภายใน
กําหนดเวลา   
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ในแตละกิจกรรมน้ัน  มักประกอบไปดวยงานยอยๆ ท่ีตองทําหลาย
ประการ  ผูบริหารโครงการตองสามารถกําหนดงานที่ตองทําในแตละกิจกรรม  รวมถึง
ตองสามารถคาดคะเนเวลาที่ตองใชในการทํางานหนึ่งตามจํานวนคนท่ีรับผิดชอบตอการ
ทํางานน้ัน  ท้ังน้ีเพราะในการดําเนินงานนั้นงานบางอยางตองเสร็จกอนที่อีกงานหน่ึงจะ
เร่ิมทําได   ซ่ึงประสบการณและวิจารณญาณเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญมากในการคาดคะเน
เวลาที่ตองใชในการทํางานในแตละกิจกรรม5   ในการดําเนินงานใดๆ  หากกําหนดเวลา
ดําเนินงานแตละข้ันตอนไมเหมาะสม  จะเปนผลใหตองใชเวลาทํางานมากขึ้น  หรือพบวา
โครงการไมเสร็จส้ินภายในเวลาท่ีกําหนด  ซ่ึงจะเปนผลเสียตอการดําเนินโครงการและ
องคการ    

เม่ือแผนงานไดรับอนุมัติใหดําเนินงานแลว  ในการดําเนินกิจกรรมบาง
กิจกรรม  เชน  การประชุมส่ือมวลชน  จําเปนตองมีการคาดคะเนเวลาที่ตองใชในการ
ทํางานตามโครงการนั้นใหบรรลุผลและเสร็จส้ินภายในเวลาท่ีตองการ  และเพื่อชวยให
การดําเนินงานกาวหนาไปตามกําหนด  และเพื่อใหงานในขั้นตอนตางๆ เสร็จตามลําดับ
กอนหลัง  และพรอมท่ีจะเผยแพรในเวลาที่ตองการ  นักประชาสัมพันธสามารถใช
เคร่ืองมือตางๆ เขามาชวยในการบริหารเวลา  วิธีการที่นิยมใช  คือ การจัดทําตารางเวลา
ทํางาน (Timeline)  ท่ีสามารถจัดทําไดหลายรูปแบบ  วิธีท่ีนิยมใชในปจจุบันคือ  ปฏิทิน
การทํางาน (Calendar),  D-Day planning,  Gantt chart  และ  Program  Evaluation  
and  Review  Technique  (PERT)  
 
ปฏิทินการทํางาน 
  ปฏิทินการทํางานเปนวิธีการที่ระบุงานที่จะตองทําลงในปฏิทินรายเดือน
ขนาดใหญ  ท่ีจะชวยเตือนนักประชาสัมพันธถึงส่ิงท่ีตองทําในวันตางๆ   ตัวอยางปฏิทิน
การทํางานแสดงในภาพที่  11.1   
 
D-Day Planning 
  สําหรับกิจกรรมที่ตองใชเวลาเตรียมงานนานเปนเดือนหรือหลายเดือน  
เชน  การจัดงานรับรองส่ือมวลชน  ฯ    องคการสวนมากนิยมใชการจัดตารางการทํางาน
โดยวิธี  D-Day planning  ซ่ึงเปนการวางแผนการทํางานยอนกลับจากวันจัดงาน  มายัง
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ภาพที่  11.1 ปฏิทินการทํางาน 
 
ท่ีมา:   Wilcox, D.L., Ault, P.H. & Agee, W. K. (1986).  Public Relations: Strategies and Tactics.  

Harper & Row Publishers. P.163. 
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  D-90 Decide Date.  
  D-85 Plan program for press reception. 
  D-85 Shortlist venues.  
  D-85 Invite quotations, menus, from prospective venues. 
  D-80 Compilation of invitation list.  Check names. 
  D-75 Compare received hotel quotations and menus. 
  D-70 Visit prospective venues. 
  D-65 Select and appoint venues. 
  D-50 Design invitation card.  Agree wording. 
  D-50 Seek printer’s quotation for invitation card. 
  D-42 Receive printer’s quotation.  Order cards and envelopes. 
  D-35 Photograph subject. 
  D-32 Receive, check and return proof of invitation card. 
  D-30 Write managing director’s speech. 
  D-30 Order self-adhesive label badges, press kit wallets, visitor’s book. 
  D-30 Book projector, projectionist, microphones. 
  D-25 See contact prints. Order photographs. 
  D-24 Obtain approval of managing director’s speech. 
  D-22 Send special invitation to radio/TV producers/news program. 
  D-20 Write news release. 
  D-14 Delivery of invitation cards and envelopes. 

D-13 Dispatch invitations.  Order studio artwork – tent cards for  
speakers, displays, directional signs. 

D-10 Record acceptance/refusals. 
D-9 Follow-up non replies, important refusals. 
D-8 Photographs supplied.  Item at D-30 delivered. 
D-4 Collect 16mm film. 
D-3 Give total numbers for catering, seating together with plan of the room. 
D-2 Run off news release, MD’s speech. 
D-2 Assemble press kits. 
D-1 Deliver materials, equipment to venue. 
D-1 Prepare room. 
D-1 Rehearsal.  Run through film. 
D-Day Press reception. 

 

ภาพที่  11.2 D-Day Planning Chart ของการประชุมส่ือมวลชน 
 
ท่ีมา: Jefkins, F.  (1985).  Effective PR Planning. (Second edition).  FotoDirect Limited.  p.85-

86. 
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Gantt Chart 
Gantt chart  เปนเทคนิคท่ีสามารถนํามาใชในการระบุรายละเอียด

กิจกรรมท่ีตองทําในแตละข้ันตอน  และวันเวลาท่ีตองการใชในการทํางานแตละกิจกรรม
น้ันใหเสร็จ  ซ่ึงเวลาท่ีตองใชในการทํางานในแตละกิจกรรมอาจมีการคาบเกี่ยวซํ้าซอนกับ
กิจกรรมอื่นได  โดยแสดงใหเห็นวาจะเร่ิมกิจกรรมนั้นเม่ือใดและจะเสร็จเม่ือใด  ดังแสดง
ในภาพที่  11.3  ท่ีแสดงงานตางๆที่ตองทํากอนวันแถลงขาวแกส่ือมวลชน  และภาพที่  
11.4  แสดงงานตางๆ  ท่ีตองจัดทําในโครงการจัดสงจดหมายขาวทางไปรษณีย 
 
 

กิจกรรม วันท่ี 1 วันท่ี 2 วันท่ี 3 วันท่ี 4 วันท่ี 5 
การจองสถานท่ี      
การเชิญวิทยากร      
การเชิญผูส่ือขาว      
การเตรียมเครื่องด่ืม      
การจัดเตรียมแฟมขาว      
การย้ําเตือนวิทยากร      
การตรวจเช็คความเรียบรอย      
วันแถลงขาว      

 
ภาพที่  11.3 Gantt chart  ของการแถลงขาวแกส่ือมวลชน   

 
 
  จากภาพที่ 11.3  หากการจัดงานแถลงขาวแกส่ือมวลชนตองใชเวลาใน
การเตรียมงานทั้งหมด  5  วัน  กิจกรรมการจองสถานที่ตองทําใหเสร็จในวันแรก  การ
เชิญวิทยากรกําหนดใหแลวเสร็จในวันท่ีสอง  การเชิญผูส่ือขาวเร่ิมในวันท่ีสองและตอง
แลวเสร็จในวันท่ีสาม  ขณะท่ีการเตรียมเคร่ืองดื่มและการจัดเตรียมแฟมขาวจะเร่ิมและ
เสร็จส้ินในวันที่สาม  สวนการเตือนวิทยากรและการตรวจเช็คความเรียบรอยของงานทุก
อยางจะทําในวันกอนท่ีงานจะเร่ิมในวันรุงข้ึน   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 สัปดาห 
งาน/กิจกรรม 

ศึกษาเรื่องราวท่ีจะเสนอในจดหมายขาว          
เขียนเรื่องราวท่ีจะเสนอในจดหมายขาว          
จัดทําภาพประกอบ          
ทํา Layout            
พิมพจดหมายขาว          
ตรวจสอบรายชื่อผูรับ          
จาหนาซอง          
พับจดหมายขางใสลงในซอง          
ติดแสตมปและจัดสง          
  

ภาพที่  11.4 Gantt Chart  ของโครงการสงจดหมายขาวทางไปรษณีย 
 
ท่ีมา:  Bovee, C.L., Thill, J.V., Wood, M.B. & Dovel, G.P. (1993).  Management. McGraw Hill 

Company. p.228. 

 
ตาราง  Gantt chart  เปรียบเหมือนแผนงานสําหรับบริหารเวลาท่ี

สามารถนํามาใชในการควบคุมเวลาการทํางานได  เชนเดียวกับงบประมาณที่ใชในการ
ควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตามงบประมาณที่กําหนด6   การนํามาใชในการติดตาม
การทํางานทําไดโดยภายใตเสนแนวนอนแตละเสน  อาจมีการลากเสนตามแนวนอนเสนท่ี  
2  ซ่ึงเสนท่ี  2  น้ีจะแสดงถึงเวลาจริงท่ีใชในการทํากิจกรรมแตละกิจกรรม  ท่ีเปนการ
บันทึกความกาวหนาในการทํางาน  โดยอาจทําใหแตกตางจากเสนแรกดวยสีหรือรูปแบบ
ของเสน  ซ่ึงจะชวยใหผูบริหารโครงการทราบวางานแตละข้ันตอนเปนไปตามเวลาที่
กําหนดไวหรือไม  ข้ันตอนใดเสร็จกอนกําหนด  งานใดลาชากวาท่ีกําหนด  ซ่ึงจะทําให
ผูบริหารรูวา  โครงการจะสําเร็จภายในเวลาหรือไม  หรือหากจําเปนอาจตองเพิ่มบุคคล
ทํางานมากขึ้นเพื่อใหโครงการน้ันสําเร็จตามกําหนด   อยางไรก็ตาม  หากมีความ
จําเปนตองเปลี่ยนแปลงตารางการทํางาน  ก็ตองมีการปรับเปลี่ยน  Gantt chart  ดวย 
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อยางไรก็ตาม  Gantt chart  ไมใหความสนใจตองานที่เกี่ยวของสัมพันธ
กัน  ดังน้ัน  ในโครงการท่ีมีความซับซอนมาก  อาจตองใชเทคนิคอื่นชวยในการ
ดําเนินงาน7    
 
Program  Evaluation  and  Review  Technique  (PERT) 
  

กองทัพเรือของสหรัฐอเมริกาไดพัฒนาเทคนิค  PERT  ข้ึนในป  19578  
เ พ่ือปรับปรุงการวางแผนและการประเมินโครงการเรือดํา นํ้าโพลารีส (Polaris  
submarine  program)   วิธีการนี้จะแบงโครงการเปนงานตางๆ ท่ีตองทําหรือกิจกรรม
ยอยๆ  แลวคาดคะเนเวลาท่ีตองใชในการทํางานในแตละกิจกรรมใหแลวเสร็จ  โดยใช
วงกลมแทนงานที่ตองทําและลูกศรแทนเวลาท่ีตองใชในการทํางานน้ัน  ผูจัดทําตอง
เรียงลําดับงานต้ังแตเร่ิมตนจนส้ินสุดโครงการไดโดยไมมีการยอนกลับ  จากน้ันจึง
วิเคราะหและระบุกิจกรรมหลักท่ีมีความสําคัญตอการทํางานหรือเรียกวา  สายงานวิกฤติ 
(Critical path)  ซ่ึงหมายถึง  เสนทางท่ีใชเวลาดําเนินงานใหเสร็จตามโครงการมากที่สุด    
และตองกําหนดความนาจะเปนในการทํางานน้ันใหเสร็จตามกําหนด  รวมถึงบุคคลท่ี
รับผิดชอบตองานน้ันดวย  นอกจากน้ียังตองจัดทําแผนเผชิญเหตุ  ซ่ึงเปนแผนงานที่
จัดทําข้ึนเพ่ือแกไขสถานการณบางอยางท่ีอาจจะเกิดข้ึน  ภาพท่ี  11.5  แสดงสายงาน
วิกฤติ 

หากโครงการใดก็ตามที่ เวลาท่ีตองใช ในสายงานวิกฤติมากกวา         
เวลาท้ังหมดท่ีกําหนดของโครงการแลว  เชน  ระยะเวลาดําเนินโครงการ  30  วัน  แตใน
สายงานวิกฤติตองใชเวลาทํางานถึง  35  วัน  ในกรณีน้ีผูบริหารจะตองเรงดําเนินงาน
ดวยวิธีการตางๆ  เชน  จางพนักงานเพิ่มข้ึน  จางบริษัทอื่นทํางาน  ฯ  เพ่ือใหโครงการ
น้ันเสร็จภายในกําหนดเวลา    
  การใชเทคนิคน้ี  ผูบริหารจะตองใหความสนใจตอเวลาท่ีใชในการทํางาน
แตละขั้นตอนในสายงานวิกฤติ  เพราะหากงานในขั้นตอนใดใชเวลามากกวาท่ีคาดคะเน
ไว  จะมีผลใหโครงการนั้นเสร็จลาชาออกไป     ดังน้ัน  จึงตองมีการทบทวนและประเมิน  
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ภาพที่  11.5   ไดอะแกรม PERT ของการเผยแพรขาวเกี่ยวกับผลิตภัณฑทางส่ือมวลชน 
 

ท่ีมา: Baines, P., Egan, J. & Jefkins, F.  (2004).  Public Relations: Contemporary issues and  

techniques.  Elsevier Butterworth-Heinemann. p.87. 
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สถานการณอยูเสมอ   โดยท่ัวไป  นิยมทบทวนสัปดาหละ  2  คร้ัง  เพ่ือโยกยาย
เปลี่ยนแปลงทรัพยากรที่เหลือจากงานหน่ึงไปยังอีกงานหน่ึงท่ีจําเปน  เพ่ือใหงานทุกสวน
ท่ีเกี่ยวของในสายงานวิกฤติเสร็จภายในกําหนดเวลา 
 

การควบคุมคุณภาพ 
 
  ในการดําเนินโครงการประชาสัมพันธน้ัน  นอกจากการบริหารจัดการดาน
การงบประมาณ  และเวลาท่ีใชในการดําเนินโครงการแลว  ผูบริหารโครงการยังตองให
ความสนใจตอการควบคุมคุณภาพของงานที่ทําตลอดโครงการนั้นดวย 
  การควบคุมคุณภาพเปนส่ิงสําคัญในปจจุบัน  เน่ืองจากจะทําใหองคการมี
ความสามารถในการแขงขัน  การควบคุมคุณภาพของโครงการประชาสัมพันธจึงเปนสวน
หน่ึงของการทุมเทเพื่อคุณภาพขององคการดวย  ดังน้ัน  จึงเปนหนาท่ีความรับผิดชอบ
ของผูบริหารโครงการประชาสัมพันธในการพัฒนามาตรการเพื่อตรวจสอบและควบคุม
คุณภาพ   
  ข้ันตอนแรกเกิดข้ึนในระหวางกระบวนการวางแผน เม่ือมีตัดสินใจกําหน
วัตถุประสงคของโครงการ  และในขั้นตอนของการประเมินผล  ก็จะทราบวาการ
ดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวหรือไม  ซ่ึงก็จะทราบวาไดบรรลุถึงวัตถุประสงค
อยางมีคุณภาพหรือไมดวย  อยางไรก็ตาม  ขณะท่ีดําเนินโครงการ  ผูบริหารโครงการ
จําเปนตองรูถึงระดับของคุณภาพของงานที่ทํา  และผลท่ีเกิดข้ึนระหวางกาลดวยเพื่อ
หลีกเลี่ยงส่ิงท่ีจะทําใหประหลาดใจเม่ือโครงการเสร็จส้ินลงได   
 

ในการควบคุมคุณภาพการดําเนินงานดานประชาสัมพันธน้ัน  อาจแยกได
เปนดานขาวสาร  และส่ือหรือเคร่ืองมือท่ีใช  โดยท่ัวไป  ผลงานที่นักประชาสัมพันธจัดทํา  
จะตองส่ือสารเน้ือหาหรือส่ิงท่ีตองการใหกลุมเปาหมายรับรู  ในการสื่อสารนี้  นัก
ประชาสัมพันธจะตองทราบสภาพทางจิตใจของกลุมเปาหมาย  ซ่ึงสามารถแยกเปน  2  
ประเภทใหญๆ คือ กลุมท่ีมีความกระตือรือรนที่จะไดขาวสาร (Active audience)  และ
กลุมท่ีไมมีความกระตือรือรนที่จะไดขาวสาร (Passive audience)  
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โครงการประชาสัมพันธสวนใหญมุงใหขาวสารแกกลุมคนที่ไมมีความ
กระตือรือรนท่ีจะไดขาวสาร  คนกลุมน้ีจะใหความสนใจตอขาวสาร  หากขาวสารนั้นให
ความสนุกเพลิดเพลิน  ดังน้ัน  นักประชาสัมพันธจึงตองมีความคิดสรางสรรคในการ
พัฒนาขาวสารที่มีรูปแบบท่ีนาสนใจ  โดยอาจใชภาพถาย  ภาพประกอบ  คําขวัญท่ีสะดุด
ความสนใจ  การใชดาราหรือผู มี ช่ือเสียง  และอื่นๆ  ท่ีจะดึงดูดความสนใจของ
กลุมเปาหมายกลุมน้ีได  สําหรับเคร่ืองมือดานการประชาสัมพันธท่ีเหมาะสมในการให
ขาวสารแกคนกลุมน้ี  คือ เอกสารสรุป  และรูปแบบอื่นๆ ท่ีนาสนใจ  เชน  การจัดงาน
พิเศษตางๆ  เปนตน 

สวนกลุมคนท่ีมีความกระตือรือรนท่ีจะไดขาวสารนั้น  ตองการขอมูลท่ีมี
รายละเอียดมาก  ดังน้ัน  เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมในการใหขาวสารแกคนกลุมน้ี  ไดแก  
แผนพับ  บทความ  การประชุมทางวิชาการ  การแสดงปาฐกถา  การสาธิต  เปนตน 
 
ปจจัยที่ตองพิจารณา   
  ในการประเมินคุณภาพของผลงานในระหวางการดําเนินโครงการ
ประชาสัมพันธ  มีปจจัยที่ตองพิจารณาดังตอไปน้ี 9 

  1.  ความสอดคลองกัน (Consistency) 
  2.  ความเชื่อถือ (Reliability) 
  3.  ความถูกตอง (Accuracy) 
  4.  ความกลมกลืน (Congruency) 
  5.  ความซ่ือสัตย (Honesty) 
 
ความสอดคลองกัน       

ส่ิงสําคัญดานหน่ึงของขาวสารที่สงไปยังกลุมเปาหมาย  คือ  ความ
สอดคลองกัน  ขาวสารที่ใชในโครงการประชาสัมพันธตองสอดคลองกับการกระทําของ
องคการ  และสอดคลองกับขาวสารจากหนวยงานอื่นๆ ขององคการ  เพ่ือใหเกิดความ
เปนเอกภาพของขาวสาร  ท่ีจะย้ําเตือนเพื่อใหกลุมเปาหมายมีความเช่ือถือมากข้ึน  
เพราะไดรับขาวสารที่ตรงกับประสบการณท่ีไดรับจากการเกี่ยวของกับองคการน้ัน  หรือ
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ความนาเชื่อถือ         

ความนาเช่ือถือ  หมายถึง  ความสามารถของหนวยงานประชาสัมพันธท่ี
จะดําเนินงานในสิ่งท่ีต้ังเปาหมายไวใหได  ในกรณีของโครงการประชาสัมพันธ  ก็
หมายความวา  หนวยงานประชาสัมพันธสามารถที่จะดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหบรรลุ
วัตถุประสงคของโครงการ  และบรรลุถึงเปาหมายขององคการไดอยางดี 
 
ความถูกตอง   

ความถูกตองเปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดดานคุณภาพของผลงานดานการ
ประชาสัมพันธ  น่ันคือ  ผูบริหารโครงการประชาสัมพันธตองใหความสนใจตอความ
ถูกตองของงานทุกดานของแตละกิจกรรมของโครงการ  ไมวาจะเปน  ขอมูลท่ีปรากฏใน
แผนพับถูกตอง  ภาพที่เลือกใชประกอบในแฟมขาวส่ือถึงเร่ืองราวที่ตองการ  และอื่นๆ  
ท้ังน้ีเพราะความสําเร็จหรือความลมเหลวของโครงการประชาสัมพันธจะข้ึนกับความถูก
ตองของขาวสารท่ีนําเสนอแกกลุมเปาหมายดวย  เพราะการที่ไดพบขอผิดพลาดในแผน
พับท่ีจัดทําข้ึนเม่ือพิมพเรียบรอยแลว  อาจทําใหตองเสียคาใชจายเพิ่มข้ึนหากตอง
จัดพิมพใหม  หรืออาจสงผลเสียตอองคการมากข้ึน  หากคนภายนอกเปนผูพบ
ขอผิดพลาดน้ันหลังจากท่ีเผยแพรไปแลว 
 
ความกลมกลืน       

ความกลมกลืน  หมายถึง  การท่ีงานแตละสวน  แตละองคประกอบของ
โครงการจะตองเหมาะสมกลมกลืนกัน  น่ันคือ  ไมควรทํางานสวนใดสวนหนึ่งโดย
ปราศจากความเขาใจวา  งานหรือองคประกอบนั้นเกี่ยวของสัมพันธกับงานหรือ
องคประกอบอื่นอยางไร  เชน  การกําหนดเนื้อหาขาวสารตองตระหนักถึงวัตถุประสงคท่ี
ตองการ  และตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทัศนคติของกลุมเปาหมาย  ภาพที่ใช
ประกอบตองใหความรูสึกเชนเดียวกับเน้ือหา  การเลือกส่ือก็ตองใหเหมาะสมกับ
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ความซ่ือสัตย   

ความซ่ือสัตยเปนส่ิงสําคัญท่ีนักประชาสัมพันธยึดถือในการทํางาน  จึง
ตองใหความสนใจตอความซ่ือสัตยในการดําเนินโครงการ  น่ันคือ  ตองมีความซ่ือสัตยใน
การเสนอขาวสารของโครงการใหถูกตองเปนจริง  และหลีกเลี่ยงการดําเนินงานใดๆ ท่ี
เปนการหลอกลวงหรือทําใหกลุมเปาหมายเขาใจผิดในสาระสําคัญของโครงการได  หาก
พบวาขอมูลท่ีเผยแพรมีความผิดพลาด  จะตองแกไขใหถูกตองในทันที   

 
สําหรับเกณฑท่ีใชในการประเมินแตละปจจัยดานคุณภาพของการ

ดําเนินงานประชาสัมพนัธแสดงในภาพที่  11.6 

 
การใชบริการภายนอก 
 

การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธบางอยาง  นักประชาสัมพันธอาจไมมี
ความสามารถในงานดานน้ันเพียงพอ  หรือหากตองการใหงานที่จะจัดทํามีคุณภาพดีแลว
อาจตองใชบริการของผูเช่ียวชาญหรือบริษัทท่ีมีความชํานาญในงานดานน้ัน  เชน  
ชางภาพ  นักเขียนอิสระ  นักออกแบบ  นักวิจัย  บริษัทถายทําภาพยนตรหรือแถบวีดิ
ทัศน  ฯลฯ   

ในการทํางานกับบุคคลหรือองคการภายนอกนั้น  ผูรับผิดชอบโครงการ
ตองบอกรายละเอียดส่ิงท่ีตองการส่ังซ้ือหรือบริการท่ีตองการอยางชัดเจน  นอกจากจะใช
การพูดคุยแลว  ควรจัดทําเปนเอกสารสรุปเพ่ือลดความเส่ียงจากความเขาใจผิดท่ีอาจ
เกิดข้ึนได  ตัวอยาง  ในกรณีของชางภาพ  ควรตองตกลงกันในเร่ืองตางๆ  อาทิ  ชนิด
ของภาพ  เชน  ภาพสี  ภาพขาวดํา  ฯ   ขนาดของภาพ  ลักษณะของภาพ   สถานท่ี
ถายทําจะเปนการถายทําภายในหรือนอกสถานที่  อุปกรณประกอบท่ีตองการ   นางแบบ 
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Quality Control Checklists 
  Consistency Measures 

  Messages consistent 

  Tone consistent 
  Style consistent 

Reliability Measures 

  Each element moves toward overall goal 

  Elements together move toward organizational goals 
Accuracy Measures 

  Content accurate 
  Materials error-free 

Congruency Measures 

  Elements all “fit” 
Honesty Measures 

  Message content truthful 

  Message delivery not misleading 

 
ภาพที่  11.6 เกณฑท่ีใชในการควบคุมคุณภาพงานประชาสัมพันธ 

 
ท่ีมา:  Parsons, P.J. (2003).  A Manager’s Guide to PR Projects: A Practical Approach.  

Mahwah, New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates, Inc. 

 

 
หรือนายแบบ   เปนตน  ซ่ึงแตละเร่ืองก็มีรายละเอียดท่ีตองพิจารณาและมีคาใชจาย
แตกตางหลักการสําคัญของการใชบริการจากบุคคลหรือองคการภายนอก  คือ  เลือกใช
บริการใหเหมาะสมกับความตองการ  อยางไรก็ตาม  ดวยเหตุท่ีความสามารถ  เทคนิค  
และคุณภาพของแตละบุคคลหรือองคการภายนอกในการทํางานดานน้ันแตกตางกัน  เชน  
ในกรณีของชางภาพ  ชางภาพก็มีหลายประเภท  อาทิ  ชางภาพอิสระ  ชางภาพของ
ส่ือมวลชน  ชางภาพที่รับถายภาพท่ัวไป  หรือชางภาพที่รับถายภาพเฉพาะดาน  เปนตน  
ดังน้ัน  หากไมมีประสบการณในเร่ืองน้ันมากอน  ควรปรึกษาและขอคําแนะนําจากผูท่ีมี
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  ในการใชบริการตางๆ  จากบุคคลหรือองคการภายนอกน้ี   นัก
ประชาสัมพันธควรจะมีการคัดเลือก   ตรวจสอบ  และมีการพิจารณาผลงานของบุคคล
หรือองคการเหลาน้ันกอน  ถาเปนไปไดกอนที่จะตกลงกับรายใด  ควรไปเยี่ยมชมหรือ
ขอดูผลงานขององคการตางๆ  พรอมทั้งใหเสนอราคาหรือคาดคะเนคาใชจายท่ีตองใช
ดวย  เพ่ือใหสามารถเปรียบเทียบคุณภาพและราคาไดกอนท่ีจะตัดสินใจเลือกใชบริการ  
และเม่ือตกลงใชบริการแลวจะตองแจงใหทราบถึงเสนตาย (Deadlines) ของงานนั้นดวย  
เชน  แจงถึงกําหนดวันออกวารสาร  เพ่ือใหโรงพิมพพิมพงานใหเสร็จตามกําหนด  เปน
ตน  

นักประชาสัมพันธ  จึงควรจะมีการรวบรวมรายช่ือ  สถานท่ีติดตอ  พรอม
หมายเลขโทรศัพทของผูเช่ียวชาญและองคการตางๆ  ท่ีมีผลงานที่นาพอใจไว  เพ่ือความ
สะดวกในการติดตอเม่ือจําเปนตองใชบริการเหลาน้ัน  หรือในกรณีท่ีไมมีขอมูลอยูเลย  
อาจติดตอขอมูลไดจากสมาคมการคาหรือวิชาชีพดานน้ัน 
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คําถามทายบท  
1. ในการมอบหมายงานใหแกบุคลากรนั้น  ผูบริหารโครงการจะตองใหความสําคัญ

กับปจจัยใดบาง  และอยางไร 
2. งบประมาณ  และ Gantt chart  ท่ีจัดทําข้ึนสามารถนํามาใชเปนเครื่องมือในการ

ควบคุมการดําเนินงานไดหรือไม  ดวยเหตุผลใด 
3. จงอธิบายถึงเหตุผลท่ีผูบริหารโครงการประชาสัมพันธตองมีการบริหารเวลา  

ตลอดจนเทคนิคท่ีสามารถนํามาใชในการบริหารเวลามาใหเปนที่เขาใจ 
4. ปจจุบัน  องคการตางๆ ใหความสําคัญกับการควบคุมคุณภาพมากข้ึน   หากทาน

เปนผูบริหารโครงการจะใหความสําคัญกับการควบคุมคุณภาพของงาน
ประชาสัมพันธในดานใดบาง  และอยางไร 

5. ในการใชบริการจากบุคคลหรือองคการภายนอกน้ัน  มีปจจัยใดบาง  ท่ีนัก
ประชาสัมพันธจะตองคํานึงถึง  และเตรียมการแกไขไวมีอะไรบาง  และอยางไร 

 

กรณีศึกษา  ปภาษาไทย 
 
  หลังจากท่ีรัฐบาลกําหนดใหป 2550  เปนปภาษาไทยเฉลิมพระเกียรติ  
เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา  5 ธันวาคม 2550  กระทรวง
วัฒนธรรม ในฐานะที่เปนสวนราชการที่มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการเกี่ยวกับงาน
ศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม ไดตระหนักถึงปญหาการไหลบาของวัฒนธรรมตางประเทศ
ท่ีเขาสูประเทศไทย  ทําใหสังคมไทยผันแปรไปตามกระแสโลกาภิวัตน ซ่ึงสงผลให
ภาษาไทยเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  จึงไดดําเนินงานโครงการและกิจกรรมที่รณรงค
และเสริมสรางคานิยม จิตสํานึกทางวัฒนธรรมเพื่อสรางความภาคภูมิใจในความเปนไทย  
โดยจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติเปนประจําทุกป   

กระทรวงวัฒนธรรมเล็งเห็นความสําคัญของการใชภาษาไทยและการ
ดําเนินการรณรงคการใชภาษาไทย  เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจและการใช
ภาษาไทยอยางถูกตอง  พรอมท้ังเผยแพรผลงานดานภาษาไทยและเพิ่มประสิทธิภาพ
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สําหรับในป พ.ศ.2550 น้ี  กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร  กําหนด
จัดกิจกรรม  ดังน้ี 

1. การประกวดอานทํานองเสนาะ  แบงเปนระดับประถมศึกษา  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยมี
วัตถุประสงค คือ เพ่ือสงเสริมใหเยาวชนไทยเกิดความรักและช่ืนชม
ในภาษาและวรรณกรรมอันเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ  เพ่ือ
สงเสริมใหเยาวชนใชเวลาวางใหเปนประโยชน  และเพื่อใหความรู
และพัฒนาทักษะการอานทํานองรอยกรองไทยและการอานออกเสียง
แกเยาวชนไทย  โดยแบงการประกวดเปน 2 รอบ คือ 
1.1  รอบคัดเลือก  ใหสถานศึกษาแตละแหงท่ีเขารวมกิจกรรม

บันทึกเสียงการอานทํานองเสนาะของผูเขาประกวดตามบทท่ี
สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร กําหนด  
แล วส ง แถบบั นทึ ก เ สี ย ง ไปยั ง สํ า นั กว ร รณกรรมและ
ประวัติศาสตร เพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรอบ
คัดเลือก และจะประกาศผลผูผานรอบคัดเลือกภายในวันท่ี 10 
มกราคม 2550 

1.2   รอบชิงรางวัล  สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรม
ศิลปากร ใหนักเรียนท่ีเขารอบการประกวดอานทํานองเสนาะ
ตอหนาคณะกรรมการตามลําดับ เพ่ือตัดสินใหไดรับรางวัลของ
แตละประเภทระหวางวันที่ 5-9 กุมภาพันธ 2550    
   ท้ั ง น้ี   ผูชนะการประกวดจะได รับเ งินรางวัลและโล
พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมา รี  หรือเกียรติบัตร  พรอมหนังสือวรรณกรรม  สวน
สถานศึกษาของผูชนะการประกวดฯ จะไดรับโลพระราชทานฯ 
หรือเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ 
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2.   การประกวดเพลง  แบงเปนการประกวดการประพันธคํารองและการ
ขับรองเพลงไทยสากล เพลงไทยลูกทุง  เพลงสําหรับเด็กและเพลง
ไทยเดิม  โดยมีวัตถุประสงค คือ เพ่ือสงเสริมใหคนไทยใชภาษาไทย
อยางถูกตอง ท้ังดานการเขียนและการออกเสียง  เพ่ือสรางจิตสํานึก
ใหคนไทยตระหนักในความสําคัญและคุณคาของภาษาไทย และเพื่อ
เปนขวัญและกําลังใจแกบุคคลในวงการเพลงท่ีมีความสามารถใช
ภาษาไทยในการประพันธและการขับรองดีเดน 

 ดําเนินการรับสมัครผลงานเพลง  ระหวางวันที่ 15 ธันวาคม  
2549 – 15 มีนาคม 2550  จัดการประกวด  และตัดสินผลงาน

เพลง  ในเดือนมิถุนายน  2550 
3. โครงการพัฒนาการศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป  กรมศิลปากร  

ประกอบดวย 
  การจัดปายนิเทศเกี่ยวกับภาษาไทย  การฟง  การพูด  การอาน  
การเขียน  กลอนที่ไพเราะ และโวหารชนิดตาง ๆ  

  การประกวดผลงานการใชภาษาไทย  ไดแก  กลอน  คําขวัญ  
เรียงความ  สุนทรพจน  ทํานองเสนาะ  คัดลายมือ  ฯลฯ  

4.   โครงการเพลงไทยจรรโลงภาษาไทย  ซ่ึงจะมีการบรรยายในหัวขอ  
ภาษาไทยในเพลงผูทรงคุณวุฒิดานภาษาไทย  และการจัดมหกรรม
คอนเสิรตเพลงไทยจรรโลงภาษาไทย  ตอนเพลงจากวรรณคดีไทย  
โดยจะมีการขับรองเพลงที่นําเน้ือรองมาจากวรรณคดี  ซ่ึงเปนเพลงท่ี
มีความไพเราะทั้งเสียงและความหมายของคําท่ีมีเน้ือหากินใจ  
กอใหเกิดจินตนาการและอารมณไปตามบทประพันธ  เพ่ือกระตุนให
คนไทยเห็นคุณคาวัฒนธรรมแหงภาษาไทย 

 
คําถาม 
  หากทานเปนผู รับผิดชอบในการดําเนินโครงการประชาสัมพันธของ
กระทรวงวัฒนธรรม  ใหจัดทํา  Gantt Chart  แสดงรายละเอียดของงานหรือกิจกรรมท่ี
ตองจัดทําในแตละโครงการขางตน 
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