
 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพ่ืออธิบายถึงความสําคัญของการประเมินผลท่ีมีตองานดานการประชาสัมพันธ 
2. เพ่ือเรียนรูเกี่ยวกับกระบวนการประเมินผล 
3. เพ่ือใหทราบถึงวิธีการ  ขอดีและขอเสียของการประเมินผลแตละวิธี 
4. เพ่ือใหสามารถเลือกวิธีการประเมินผลท่ีเหมาะสมกับโครงการได 
5. เพ่ือเรียนรูเกี่ยวกับอุปสรรคตางๆ ในการประเมินผล 

 

   
เม่ือมีการดําเนินงานตามโครงการประชาสัมพันธแลว  ก็ตองมีการติดตาม

ผลการดําเนินงาน  ในการติดตามผลน้ันตองมีการรายงานผล (Reporting)  การวัดผล 
(Measurement)  และการประเมินผล (Evaluation)  ข้ันตอนการวัดและประเมินผลน้ีถือ
เปนขั้นตอนที่ สําคัญอีกข้ันตอนหน่ึงของกระบวนการดําเนินงานประชาสัมพันธ
เชนเดียวกับข้ันตอนการดําเนินงานดานอื่นๆ   โดยท่ัวไปนักประชาสัมพันธสวนใหญก็ทํา
การประเมินผลการดําเนินงานโดยการการตรวจตัดขาวที่ไดรับการเผยแพรในส่ือมวลชน 
(Press Clippings) อยางสมํ่าเสมออยูแลว1    

ในอดีต  งานประชาสัมพันธเปนงานดานการส่ือสารท่ีผูบริหารระดับสูง
ขององคการธุรกิจไมใหความสนใจมากนัก  ผูบริหารสวนใหญจึงไมมีความรูเกี่ยวกับงาน
ประชาสัมพันธมากพอท่ีจะระบุวิธีการวัดและประเมินผลการดําเนินงานท่ีเหมาะสมได  
และนักประชาสัมพันธเองก็ไมมีความรูเกี่ยวกับธุรกิจ  และเทคนิคการประเมินผลทาง
ธุรกิจมากเพียงพอท่ีจะนํามาปรับใชกับโครงการที่ทํา  เม่ือถูกถามถึงวิธีการท่ีใชในการ
ประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ  นักประชาสัมพันธจึงพูดถึงแตการตรวจตัดขาวท่ี
ไดรับการเผยแพรในส่ือมวลชน ซ่ึงเปนรูปแบบท่ีนิยมใชมากท่ีสุด  แตจากการสํารวจ
หลายคร้ังพบวา  ผูบริหารระดับสูงของธุรกิจใหความสําคัญกับปริมาณขาวสารที่ไดรับการ

การประเมินผล 
บทที่  13 
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สถานการณปจจุบันของการวัดและประเมินผล 
 
ในอดีตคนสวนมากเห็นวา  งานดานการประชาสัมพันธน้ันยากที่จะวัดผล

ได  เพราะเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับส่ิงที่ยากจะวัดผลใหแนนอน  คือ  ความสัมพันธและ
การสรางสรรค 3  การวัดความรูสึกหรือความคิดเห็นของกลุมคนท่ีสามารถเปลี่ยนแปลง
ไดตลอดเวลานั้น  บางครั้งเม่ือสํารวจขอมูลแลวยังไมทันไดวิเคราะห  ความคิดเห็นของ
คนอาจเปลี่ยนไปแลว  ผลการวิจัยท่ีไดจึงไมอาจนําไปใชได  ประกอบกับเปนส่ิงท่ียุงยาก
และตองทําอยางตอเน่ือง  ทําใหตองเสียคาใชจายสูง  นอกจากน้ีในอดีตองคการสวนใหญ
ก็ไมสนใจท่ีจะทําการประเมินผล  ท้ังน้ีเพราะเมื่อผูบริหารพอใจตอผลการดําเนินงานแลว  
ก็อาจไมยอมเสียคาใชจายเพ่ือวัดระดับของความสําเร็จ  แตเห็นวาควรจัดสรรเงินให
สําหรับส่ิงท่ีจะทําตอไปจะดีกวาท่ีจะวัดผลงานในอดีต  จากเหตุผลตางๆ ทําใหไมมีการ
พัฒนาเทคนิคการประเมินผลท่ีมีระบบข้ึนมาใชมากนัก 

 อยางไรก็ตาม  ตลอดทศวรรษท่ีผานมา  มีแนวโนมในการพัฒนาเทคนิค
การประเมินผลงานประชาสัมพันธอยางมีระบบมากขึ้น  สวนหน่ึงมาจากการที่องคการ
ตางๆ ยอมรับแนวคิดการบริหารโดยกําหนดวัตถุประสงค (Management by objectives) 
มากข้ึน4  เหตุผลสําคัญของการประเมินผลคือ  ความตองการที่จะทํางานในอนาคตใหดี
ข้ึน  และเหตุผลสําคัญอีกประการหน่ึง  ก็คือ นักประชาสัมพันธตองการที่จะพูดถึงงาน
ดานการประชาสัมพันธอยางภาคภูมิใจ  น่ันคือตองสามารถช้ีแจงแกผูบริหารระดับสูงและ
ฝายอื่นๆ ใหเห็นวา  เงิน  เวลา  และความพยายามที่ใชไปในการดําเนินโครงการ
ประชาสัมพันธ น้ันเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และมีสวนชวยใหองคการบรรลุ
วัตถุประสงคหรือเปาหมายที่ตองการไดอยางชัดเจน  เทคนิคการประเมินผลท่ีมีความ
ซับซอนมากข้ึน 5  อาทิ  การวิเคราะหขาวท่ีจัดเก็บไวโดยคอมพิวเตอร  การสุมตัวอยาง
ในการสํารวจความคิดเห็น  และความสัมพันธโดยตรงระหวางการประชาสัมพันธกับ
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  ปจจุบัน  แนวโนมท่ีจะใชการประเมินผลท่ีมีระบบมีมากข้ึน  ดังท่ี  Walter 
K. Lindenmann  รองประธานบริษัทและผูอํานวยการฝายวิจัยของบริษัท  Ketchum 
Public Relations Worldwide  กลาววา6   ลูกคาของบริษัทในประเทศตางๆ ท่ีบริษัทไป
ดําเนินการตางสอบถามเกี่ยวกับวิธีการท่ีใชในประเมินผลงานดานการประชาสัมพันธ  
นอกจากน้ียังแนะนําดวยวา  นักประชาสัมพันธควรใชเทคนิคการประเมินผลหลายๆ แบบ
ผสมผสานกัน  เพ่ือใหสามารถประเมินผลไดสมบรูณยิ่งข้ึน  ซ่ึงก็มีผลใหบริษัทตางๆ ใช
งบประมาณประชาสัมพันธในการวัดและประเมินผลเพิ่มข้ึน  ดังท่ี  Katherine Delahaye 
Paine  ผูกอต้ังบริษัทประเมินผลดานการประชาสัมพันธ  กลาววา7  เม่ือสิบปท่ีแลว  
งบประมาณประชาสัมพันธท่ีใชในการวัดและประเมินผลมีประมาณ  1  เปอรเซ็นต  แตใน
ปจจุบันเงินท่ีใชเพ่ือการน้ีเพิ่มเปนเกือบ  5  เปอรเซ็นต  และคาดวาจะเพ่ิมเปน  10  
เปอรเซ็นตในอนาคต  และความตองการนี้ไดขยายไปทั่วโลก     
 

ประโยชนของการประเมินผล 

 
การประเมินผลเปนส่ิงจําเปนในการดําเนินงาน  เพราะเปาหมายหลักของ

การประเมินผล  คือ  เพื่อแสดงใหเห็นถึงประสิทธิผลของการดําเนินโครงการ
ประชาสัมพันธ  และเพื่อแสดงใหเห็นวาโครงการประชาสัมพันธน้ันมีสวนชวยใหองคการ
บรรลุวัตถุประสงคท่ีตองการ  สําหรับประโยชนสําคัญของการประเมินผลดานการ
ประชาสัมพันธมีดังน้ี 

1. เพ่ือใหทราบวา  โครงการนั้นประสบความสําเร็จหรือลมเหลว  โดย
พิจารณาจากผลของโครงการทั้ งด านปริมาณและคุณภาพ
เปรียบเทียบกับเวลา  คาใชจายและความพยายามท่ีใชไปในการ
ดําเนินโครงการนั้น 
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2. เพื่อเรียนรูถึงขอบกพรองตางๆ เพ่ือนําไปปรับปรุงการทํางานใน
อนาคตใหดีข้ึนกวาเดิม 

3. เพ่ือแสดงใหฝายบริหารเห็นถึงประโยชนของการประชาสัมพันธท่ีมีตอ
องคการ  เพื่อใหผูบริหารระดับสูงสนับสนุนงานประชาสัมพันธ  
รวมถึงพิจารณาจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรตางๆ ตามความ
เหมาะสม  

   

กระบวนการประเมินผล 
 
  กระบวนการประเมินผลนี้  สามารถนําไปใชไดกับทุกองคการโดยไม
คํานึงถึงขนาด  สําหรับการประเมินผลอยางมีระบบ  มีข้ันตอนดังน้ี  

 
  1.  การกําหนดวัตถุประสงคเพ่ือใชในการประเมินผล  กอนท่ีจะมีการ
ประเมินผลโครงการประชาสัมพันธใดๆ  ส่ิงสําคัญท่ีจะตองมีเปนลําดับแรก  คือ  
วัตถุประสงคของโครงการ  แมวาในองคการแตละแหงจะมีวัตถุประสงคในการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธแตกตางกัน  แตในการกําหนดวัตถุประสงคน้ันจะตองกําหนดใหสอดคลอง
สนับสนุนกับวัตถุประสงคหลักขององคการ  และจะตองกําหนดใหสามารถวัดผลไดอยาง
ชัดเจน  ซ่ึงไดกลาวรายละเอียดแลวในบทที่  5 
 
  2.  การกําหนดเกณฑหรือมาตรการในการวัดผล  เ พ่ือใหการ
ประเมินผลเปนท่ียอมรับ  ฝายบริหารและผูปฏิบัติงานจะตองรวมกันตกลงถึงเกณฑหรือ
มาตรการที่จะใชในการประเมินความสําเร็จในการบรรลุถึงวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  ท้ังน้ี  
เพราะแตละวัตถุประสงคจะบอกใหทราบถึงผลที่คาดวาจะได รับจากโครงการ
ประชาสัมพันธ  และเพื่อใหทราบถึงผลท่ีเกิดข้ึนก็จะตองมีการวัดผล  หรือการสังเกต
อยางมีระบบวา  การดําเนินงานน้ันบรรลุถึงแตละวัตถุประสงคหรือไม  อยางไร  ซ่ึงจะได
กลาวรายละเอียดเกี่ยวกับการวัดผลตอไป  สําหรับเกณฑหรือมาตรการที่ใชในการวัดผล
อาจเปน  คาใชจาย  จํานวนกลุมเปาหมายท่ีเขาชมนิทรรศการหรือสอบถามเกี่ยวกับเร่ือง
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  3.  การดําเนินงานวัดผล การดําเนินการรวบรวมสิ่งท่ีเกิดข้ึนหรือ
สังเกตผลที่เกิดข้ึนในกลุมตัวอยางของกลุมเปาหมาย  ซ่ึงการรวบรวมขอมูลอาจทําได
หลายวิธี  เชน  การตัดเก็บและรวบรวมขาว  บทความสารคดีจากหนังสือพิมพและ
นิตยสารตางๆ  การสอบถามจากผูเกี่ยวของ  การสังเกต  ฯลฯ  แลวทําการวิเคราะห
ขอมูลเหลาน้ัน  จากน้ันจึงเปรียบเทียบผลที่เกิดข้ึนจริงกับวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว
สําหรับแตละกลุมเปาหมาย  เพ่ือใหทราบวาการดําเนินงานบรรลุถึงวัตถุประสงคหรือไม  
ซ่ึงไมวาจะเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม  จะตองมีการพิจารณาหาเหตุผล  รวมทั้ง
ขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนเพ่ือจะไดเสนอเปนขอแนะนําในการเปลี่ยนหรือปรับปรุงโครงการที่
จะทําตอไปในอนาคต 
 

4.  การรายงานผล  รายงานการดําเนินงานที่จะเสนอตอผูบริหารนั้น
จะตองเขียนใหชัดเจนและเขาใจงาย  โดยอาจใชภาพแผนภูมิ  หรือตารางประกอบได  ถา
เสนอตอผูบริหารงานประชาสัมพันธควรเนนถึงการบรรลุถึงวัตถุประสงค  และ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานในอนาคตใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากข้ึน  หากเสนอรายงานตอฝายบริหารระดับสูงก็รายงานในลักษณะเดียวกัน  แตควร
เพิ่มเติมใหเห็นวา  การบรรลุถึงวัตถุประสงคดานประชาสัมพันธน้ันจะมีสวนชวยใหบรรลุ
ถึงวัตถุประสงคและเปาหมายขององคการดวย  ในการนําเสนอตอฝายบริหารระดับสูงน้ัน  
นักประชาสัมพันธควรใชภาษาหรือศัพทดานการบริหาร  เพ่ือใหผูบริหารระดับสูงสามารถ
เขาใจไดงายข้ึน8 

 
5.  การนําผลที่ไดไปปรับใชในการตัดสินใจในการวางแผนงานใน

อนาคต  การประเมินผลจะไมมีคุณคาเลย  หากไมมีการนําผลท่ีไดไปใช  นัก
ประชาสัมพันธควรใชการประเมินผลเปนกระบวนการในการเรียนรูท่ีจะทําส่ิงตางๆ ใหดี
ข้ึน  โดยท่ัวไป  ทุกคนตองการใหโครงการประสบความสําเร็จ  แตก็ยากท่ีจะแนใจวาทุก
โครงการจะประสบความสําเร็จ  ดังน้ัน  นักประชาสัมพันธควรนําขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน
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  การประเมินผลนั้นไมจําเปนตองรอจนกระทั่งส้ินสุดการดําเนินโครงการ  
อาจทําไดท้ังกอน ระหวาง  และหลังการดําเนินโครงการ  น่ันคือ  ในขั้นตอนการวางแผน
ตองมีการกําหนดวัตถุประสงคและเกณฑท่ีจะใชในการวัดผล  ซ่ึงเปนข้ันตอนที่ตองทํา
กอนการดําเนินงาน  ในระหวางการดําเนินงานก็ตองมีการเก็บขอมูล  เพ่ือประเมินการ
ดําเนินงานวาจําเปนตองมีการปรับเปล่ียนการดําเนินงานดานใดบาง  ตัวอยาง  ในการ
ดําเนินงานการประชาสัมพันธเพ่ือรับสมัครผูสนใจเขาศึกษาตอในระดับปริญญาโทของ
มหาวิทยาลัยแหงหน่ึงน้ัน  จะตองมีการบันทึกจํานวนผูสมัครในแตละวัน  เม่ือดําเนินการ
ไประยะเวลาหนึ่ง  เชน  หน่ึงสัปดาห  และพบวามีผูสนใจสมัครนอยมาก  ฝาย
ประชาสัมพันธจะตองมีการปรับเปลี่ยนแนวทางดําเนินการเพื่อเผยแพรขาวสารใหมี
ผูสนใจมาสมัครเพ่ิมข้ึน  เพื่อใหมีจํานวนผูสมัครเปนไปตามที่กําหนดไว  เปนตน  และ
เม่ือส้ินสุดการดําเนินงานแลว  ก็ตองมีการประเมินผลเพื่อใหทราบถึงผลของการดําเนิน
โครงการน้ัน  ตัวอยาง  เม่ือมีการจัดประชุมสัมมนาแลว  ก็ตองมีการประเมินผล  ซ่ึงอาจ
ทําไดโดยการสอบถามจากผูเขารวมงานในเรื่องเกี่ยวกับเน้ือหา  เอกสาร  วิทยากร  
สถานที่  ระยะเวลา  อาหาร  การตอนรับ  และอื่นๆ 

 
เทคนิคการประเมินผล 

 
  กอนท่ีจะมีการประเมินผลตองมีการวัดผลการดําเนินงานกอน  ซ่ึงในการ
วัดผลน้ีมีวิธีการตางๆ  ท่ีสามารถวัดผลไดท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  โดยท่ัวไป  
วิธีวัดผลเชิงปริมาณน้ันจะวัดไดอยางชัดเจนมากกวา  และขอมูลที่ไดน้ันสามารถวิเคราะห
ไดงายกวา  สวนวิธีการวัดผลเชิงคุณภาพนั้นจะไดรายละเอียดมากกวา  และทราบถึง
ลักษณะแวดลอมของกลุมเปาหมายไดดีกวา  นอกจากน้ี  การวัดผลเชิงคุณภาพจะเสีย
คาใชจายนอยกวา  แตตองใชเวลามากกวา  และบางวิธียากท่ีจะดําเนินการ 
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  เทคนิคการประเมินผลน้ันมีหลายวิธีเหมือนกับส่ือหรือกิจกรรมดาน
ประชาสัมพันธท่ีมีมากมาย  นักประชาสัมพันธจึงตองรูจักและตองเลือกใชใหเหมาะสมกับ
วัตถุประสงคของแตละโครงการ  ตัวอยาง  หากโครงการนั้นตองการใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทัศนคติของกลุมเปาหมาย  ก็ตองใชการสํารวจความคิดเห็น (Surveys)  
เพ่ือหาขอมูลท้ังกอนและหลังการดําเนินกิจกรรมประชาสัมพันธเพ่ือใหทราบถึง
เปอรเซ็นตการเปลี่ยนแปลงในทัศนคติของกลุมเปาหมาย  เปนตน  นอกจากน้ีในแตละ
โครงการประชาสัมพันธอาจใชวิธีการประเมินผลหลายๆ วิธีประกอบกันได 
 

เทคนิคการประเมินผลงานประชาสัมพันธท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลายมี
ดังตอไปน้ี   

1. การวัดผลงาน (Outputs) 
2. การวัดการแจกจาย (Distribution) 
3. การวัดผลการเผยแพรทางส่ือมวลชน (Coverage) 
4. การวัดจํานวนคนที่ไดรับขาวสาร (Impressions) 
5. การประเมินคาขาวสารที่เผยแพรในส่ือมวลชนเปนจํานวนเงิน 
6. การวิเคราะหเน้ือหา (Content analysis) 
7. การสํารวจความคิดเห็น (Surveys) 
8. การวัดผลวิธีอื่นๆ 
 

การวัดผลงาน 
  วิธีการน้ีเปนการนับจํานวนผลงานหรือส่ิงท่ีนักประชาสัมพันธจัดทําข้ึน  
เชน  จํานวนเอกสารขาว  บทความ  ภาพขาว  จดหมาย  โปสเตอร  จํานวนจดหมายขอ
ขอมูลท่ีไดรับ  การแถลงขาว  การจัดนิทรรศการ  ฯลฯ  ตลอดชวงระยะเวลาหนึ่งซ่ึงอาจ
เปนสัปดาห  เดือน  สามเดือน  หรือหน่ึงปก็ได  วิธีการนี้แมวาจะไมมีสวนชวยในการ
กําหนดวัตถุประสงคหรือปรับปรุงการดําเนินงานในอนาคต  แตจะชวยใหฝายบริหาร
ทราบถึงผลิตภาพ (Productivity) หรือผลงาน  คาใชจาย  และเวลาที่ใชไปในแตละ
กิจกรรมได  นักประชาสัมพันธอาชีพไมคอยใหความสําคัญตอตัวเลขเหลาน้ีมากนัก  
เน่ืองจากมุงเนนเชิงปริมาณ  ไมไดแสดงถึงคุณภาพของงานที่ทําและผลที่ไดรับ  เพราะ
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การวัดการแจกจาย 
  วิธีการนี้เปนการนับจํานวนผลงานท่ีแจกจายไปยังกลุมเปาหมายตางๆ  
ในรอบระยะเวลาหนึ่ง  อาทิ  ในระยะเวลา  1  ป  หนวยงานจัดสงเอกสารขาวจํานวน  
756 ฉบับไปยังหนังสือพิมพรายวัน  819  ฉบับ  หนังสือพิมพรายสัปดาห  250  ฉบับ  
และนิตยสารดานการคา  137  ฉบับ  จัดพิมพและสงรายงานประจําป  100,000  เลมไป
ยังผูถือหุน  นักวิเคราะหหลักทรัพยและบรรณาธิการดานธุรกิจ  หรือแจกแผนพับจํานวน  
50,000  แผน  หรือสงจดหมายไปยังกลุมเปาหมาย  5,000  ฉบับ  เปนตน  แมวาตัวเลข
เหลาน้ีจะเปนประโยชนในการประเมินขอบขายการจัดสงผลงานที่ไดจัดทําข้ึน  แตไมได
บอกใหทราบวา  เอกสารนั้นมีผูอาน  หรือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทัศนคติของผูรับ
ขาวสารหรือไม   นอกจากน้ีตัวเลขที่ สูงก็อาจทําให เขาใจผิดวาขาวสารเขาถึง
กลุมเปาหมาย 10  แตหากกําหนดกลุมเปาหมายไมเหมาะสม  หรือดําเนินงานแจกจาย
โดยไมไดคํานึงกลุมเปาหมาย  ขาวสารก็ไปไมถึงกลุมเปาหมายท่ีตองการ 
 
การนับจํานวนขาวสารที่ไดรับการเผยแพรจากสื่อ 
  วิธีน้ีเปนวิธีการประเมินผลท่ีนิยมใชในการประชาสัมพันธมากท่ีสุด11  เพ่ือ
แสดงถึงผลของความพยายามในการเผยแพรขาวสารของโครงการประชาสัมพันธ  โดย
เสนอรายงานเกี่ยวกับจํานวนขาวท้ังหมดที่เก็บรวบรวมไวตอฝายบริหารเปนประจําทุก
สัปดาหหรือทุกเดือน  
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  การนับจํานวนเรื่องราวหรือส่ิงท่ีไดรับการเผยแพรจากสื่อมวลชน  ท่ี
รวมถึงการบันทึกขาวสารที่เผยแพรทางส่ือกระจายเสียงดวย  เพ่ือใหทราบถึงจํานวน
คอลัมนน้ิวท้ังหมดที่ส่ือเผยแพร  หรือจํานวนเวลาท้ังหมดท่ีออกอากาศเรื่องราว  ภาพ  
หรืออื่นๆ ท่ีสงไปให  สําหรับการรวบรวมเร่ืองราวท่ีมีการเผยแพรทางวิทยุหรือวิทยุ
โทรทัศนน้ัน  เน่ืองจากลักษณะของส่ือ  การบันทึกจะทําได ณ เวลาที่ออกอากาศ  ดังน้ัน  
หากองคการรูลวงหนาถึงเวลาท่ีผูแทนของบริษัทจะปรากฏตัวทางสถานีวิทยุโทรทัศน  
หรือไปรวมสนทนาทางสถานีวิทยุดวยตนเอง  หรือใหสัมภาษณทางโทรศัพท  ก็สามารถ
บันทึกรายการเพ่ือเก็บรวบรวมไวไดงายข้ึน  หรืออาจใชบริการของบริษัทท่ีใหบริการ
ตรวจสอบรายการตางๆ  ท่ีออกอากาศทางส่ือกระจายเสียงก็ได  ท่ีมีการบันทึกเสียงหรือ
แถบวีดิทัศนของรายการตางๆ  ไว12 

  แมวาการตัดเก็บขาวจะทําใหทราบถึงการท่ีส่ือยอมรับท่ีจะเผยแพรขาวให  
เพราะการเสนอรายงานที่มีความหนาถึง  7  น้ิวจะดูนาประทับใจในผลงาน  แตก็ไมอาจ
บงช้ีใหทราบถึง  จํานวนคนที่อานขาวสารที่เผยแพรน้ันจริงๆ ได  และไมอาจบอกถึง
จํานวนคนที่ยอมรับและมีพฤติกรรมตามที่ตองการได 
 
การประมาณจํานวนบุคคลที่มีโอกาสไดรับขาวสารที่สื่อเผยแพร    

วิธีการนี้นิยมใชกันมากในดานการโฆษณาเพื่อแสดงถึงจํานวนคนที่มี
โอกาสเห็นงานโฆษณาช้ินหน่ึง  น่ันคือนอกเหนือจากจํานวนเรื่องราวที่ส่ือเผยแพรแลว  
นักประชาสัมพันธก็สามารถคาดคะเนจํานวนคนท่ีมีโอกาสที่จะไดรับขาวสารที่ส่ือเผยแพร
น้ันได  โดยการใชจํานวนพิมพจําหนาย (Circulation)  เปนตัวกําหนดจํานวนผูท่ีมีโอกาส
รับขาวสาร (Potential audience)  สําหรับหนังสือพิมพ  วารสารหรือรายงานนั้น  หรือ
ขนาดของผูฟงหรือผูชมรายการวิทยุหรือรายการโทรทัศน  คูณดวยความถี่ท่ีเผยแพร  
ตัวอยาง  ถาบทความเก่ียวกับบริษัทเร่ืองหน่ึงไดพิมพเผยแพรในหนังสือพิมพทองถิ่น
ฉบับหน่ึงท่ีมีจํานวนพิมพจําหนาย  130,000  ฉบับ  จํานวนคนท่ีมีโอกาสเห็นเร่ืองราวนั้น
ก็เทากับ  130,000  คน  และจํานวนคนทั้งหมดท่ีคาดวาจะไดรับทราบขาวสารนั้นจากทุก
ส่ือท่ีเผยแพรเร่ืองน้ัน  จะหาไดโดยการนําจํานวนพิมพจําหนายของหนังสือพิมพ  วารสาร  
และส่ือกระจายเสียงทุกแหงท่ีเผยแพรขาวสารเร่ืองน้ันไมวาจะเปนบางสวนหรือท้ังหมดมา
รวมกัน  ดังแสดงในตารางที่ 13.1   อยางไรก็ตาม  จํานวนคนที่มีโอกาสไดรับขาวสารน้ี  
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แนวคิดเดียวกันน้ี  อาจนําไปใชกับส่ืออินเตอรเน็ทได  โดยการใช
ซอฟทแวรนับจํานวนคนที่เขามาเยี่ยมเว็บไซตขององคการ 13   

 
สื่อ จํานวนครั้งที่ จํานวนคนที่มีโอกาส

ไดรับขาวสาร 
 

    เผยแพร 
จํานวนผูที่มีโอกาสไดรับ

ขาวสารทั้งหมด 
ไทยรัฐ 1 × 900,000  = 900,000  
มติชน 1 × 600,000  = 600,000  
ดิฉัน 1 × 150,000  = 150,000  
FM 100.5 5 × 90,000  =            450,000  
                     

2,100,000 
 

จํานวนผูที่มีโอกาสไดรับขาวสารทั้งหมด 

 
ตารางที่  13.1    จํานวนผูท่ีมีโอกาสไดรับขาวสารทั้งหมด   

 
 
การประเมินคาเปนเงิน 
  นักประชาสัมพันธท่ีตองการแสดงผลการดําเนินงานเปนจํานวนเงิน
สามารถทําไดโดยใชอัตราคาโฆษณาของสื่อน้ันเปนเกณฑในการประเมินคาของขาวสาร
ตางๆ ท่ีไดรับการเผยแพรในส่ือ  เชน  เร่ืองราวเกี่ยวกับบริษัทเร่ืองหน่ึงไดรับการ
เผยแพรในนิตยสารฉบับหน่ึงมีความยาว  5  คอลัมนน้ิว  และส่ือน้ันมีอัตราคาโฆษณา
คอลัมนน้ิวละ  300  บาท  บทความน้ันก็มีมูลคา  1,500  บาท  เปนตน  วิธีการนี้จะชวย
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  อยางไรก็ตาม  การประเมินคาใชจายของขาวสารที่เผยแพรโดยใชอัตรา
คาโฆษณาน้ี  ไมไดคํานึงถึงความแตกตางของขาวสารท่ีเผยแพรโดยวิธีการโฆษณาและ
การประชาสัมพันธ  เพราะขอความท่ีปรากฏในช้ินงานโฆษณาน้ัน  องคการสามารถ
ควบคุมไดท้ังเน้ือหา  เวลา  ขนาด  และตําแหนงท่ีเผยแพร  ในขณะที่การเผยแพร
ขาวสารโดยการประชาสัมพันธน้ัน  องคการไมสามารถควบคุมเน้ือหา  เวลา  ขนาด  
และตําแหนงท่ีเผยแพรไดเหมือนการโฆษณา  เน่ืองจากส่ือจะเปนผูพิจารณากลั่นกรอง
เร่ืองราวที่จะเผยแพร  และสามารถเพิ่มเติมเน้ือหาทั้งในเชิงบวก  เชิงลบ  และเปนกลาง
ได  ซ่ึงหากส่ือแสดงความเห็นในทางที่ไมดีตอองคการแลว  ก็ยากที่จะประเมินคาความ
เสียหายได  อยางไรก็ตาม  หากพิจารณาในแงความนาเช่ือถือท่ีผูรับสารมีตอขาวสารแลว  
ขาวที่ส่ือเปนผูเผยแพรจะมีความนาเช่ือถือมากกวาขาวสารท่ีไดจากการโฆษณาเพราะ
ผูรับขาวสารเห็นวา  ส่ือไดมีการพิจารณากลั่นกรองแลว 
  นอกจากนี้  ยังมีปญหาอ่ืนๆ ในการประเมินคาเร่ืองราวท่ีไดรับการ
เผยแพรเปนจํานวนเงิน14  ตัวอยาง  บทความที่มีความยาว  15  คอลัมนน้ิวท่ีเอยช่ือของ
บริษัทเพียงครั้งเดียวรวมกับช่ือของบริษัทอื่นๆ  อีก  6  บริษัท  ในกรณีน้ีขาวสารของ
บริษัทควรจะมีคาเทากับคาใชจายของการเผยแพร  15  คอลัมนน้ิว  หรือเปนสัดสวนกับ
ขาวสารของบริษัทอื่นๆ  หรือนอยกวา  หรือในกรณีท่ีช่ือหรือเหตุการณของบริษัทไป
ปรากฏเปนปกหรือสวนหน่ึงของปกของนิตยสารชั้นนํา  ก็เปนการยากที่จะประมาณคาได  
เน่ืองจากเน้ือท่ีปกหนาของนิตยสารช้ันนําน้ันไมอาจซื้อเพ่ือเผยแพรขาวได 
 
การหาคาใชจายตอจํานวนคน 
  การประเมินคาการเผยแพรขาวสารอีกวิธีหน่ึงท่ีนักประชาสัมพันธนํามาใช  
คือ  เทคนิคท่ีใชคํานวณหาคาใชจายในการเขาถึงผูรับขาวสารหรือกลุมเปาหมายตอ
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  การทราบถึงคาใชจายตอจํานวนคนนี้จะชวยในการควบคุมคาใชจายใน
การเผยแพรขาวสารได  เพราะเปนปจจัยสําคัญในการพิจารณาเลือกส่ือท่ีจะเขาถึง
กลุมเปาหมายได  เชน  หนวยงานหนึ่งมีพนักงานจํานวน  500  คน  กําลังพิจารณา
เคร่ืองมือท่ีจะใชในการสรางความสัมพันธกับพนักงาน  หากจัดทําในรูปของวารสาร
ภายในจะเสียคาใชจายท้ังหมด  3,500  บาท  หรือเสียคาใชจาย  7  บาทตอพนักงาน  1  
คน  และหากจัดทําในรูปหนังสือพิมพจะเสียคาใชจายเพียง  500  บาท  หรือเสีย
คาใชจาย  1  บาทตอพนักงาน  1  คน  ซ่ึงเม่ือพิจารณาขอจํากัดและขอดีอื่นๆ ประกอบ  
หนวยงานน้ันก็สามารถตัดสินใจไดวา  ควรจะเลือกใชส่ือใดในการเขาถึงพนักงาน  เปน
ตน 
 
การวิเคราะหเนื้อหา 

การวิเคราะหเน้ือหาเปนวิธีการติดตามเรื่องราวที่เผยแพรในส่ือ  หาก
ดําเนินงานอยางเปนระบบจะทําใหทราบถึงปริมาณและคุณภาพของเรื่องราวที่เผยแพรใน
การเขาถึงกลุมเปาหมายในแตละชวงเวลาได  โดยอาจจัดทําเปนประจําทุกสัปดาห  ทุก
เดือน  หรือทุก  3  เดือนก็ได  การวิเคราะหเน้ือหามีประโยชนสําคัญ  คือ  ชวยในการ
ปรับปรุงกลยุทธดานขาวสารใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน  แตก็เปนวิธีการท่ี
ตองใชเวลาและความชํานาญในการดําเนินการอยางตอเน่ือง  การวิเคราะหเน้ือหาอาจ
แยกเปน 
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1. การวิเคราะหเรื่องราวที่เผยแพรในสื่อมวลชน   การวิเคราะห
เน้ือหาของขาวสารท่ีส่ือมวลชนเผยแพรจะทําใหทราบถึง  ปริมาณ
และเร่ืองราวท่ีเผยแพรเกี่ยวกับองคการ  ขาวสารหลักท่ีเผยแพร  
ตลอดจนแหลงขาวท่ีส่ืออางอิงได  ซ่ึงสามารถแยกไดดังนี้  

 
1.1   การวิเคราะหเชิงปริมาณ    การวิเคราะหเชิงปริมาณเปนการ

รวบรวมเร่ืองราวตางๆ  ท่ีเผยแพรทางสื่อตางๆ  อาทิ  ส่ือ
ส่ิงพิมพ  ส่ือกระจายเสียง  อินเตอรเน็ท  ฯลฯ  แลวจัดทําเปน
ตารางแสดงจํานวนขาวสารที่เผยแพรในส่ือแตละประเภทตาม
ชวงเวลาที่ศึกษา  โดยอาจจัดทําเปนกราฟแทง  กราฟวงกลม  
หรือลักษณะอื่นๆ ก็ได  ดังภาพที่  13.1  
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ภาพที่  13.1  จํานวนขาวสารท่ีเผยแพรในส่ือท่ีนําเสนอเปนกราฟแทง 
 

 
นอกจากน้ีอาจจัดทําตารางแสดงจํานวนขาวสารที่ไดรับเผยแพรตาม

รายช่ือส่ือท่ีเผยแพรในรอบระยะเวลาหนึ่ง  เชน  ทุกเดือน  ทุกป  เปนตน  และอาจมีการ
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ละชวงเวลา  ดังตัวอยางแสดงในตารางที่  13.2   หากชวงเวลาหน่ึง  ส่ือมีการเผยแพร
ขาวสารเพิ่มข้ึนมากผิดปรกติ  ก็ตองวิเคราะหหาสาเหตุดวย  เชน  อาจเนื่องมาจากมีการ
รณรงคโครงการใหมในระยะเวลานั้นก็ได   
 

 

ส่ือ จํานวนที่เผยแพร จํานวนที่เผยแพร
เม่ือเปรียบเทียบกับ

ปท่ีผานมา 

เปอรเซ็นตเม่ือ
เปรียบเทียบกับปท่ี

ผานมา 
ฐานเศรษฐกิจ 111 +64 +19 
มติชนรายสัปดาห 99 +59 +13 
กรุงเทพธุรกิจ 88 +42 +18 
ไทยรัฐ 77 +39 +16 
ผูจัดการ 66 +27 +4 

 
ตารางที่  13.2    จํานวนขาวสารที่ไดรับการเผยแพรตามรายช่ือส่ือพรอม   

เปรียบเทียบกับจํานวนและเปอรเซ็นตท่ีเผยแพรในปท่ีผานมา 
 
 
1.2    การวิเคราะหเชิงคุณภาพ    การวิเคราะหเชิงปริมาณมุงเนน

ถึงปริมาณของขาวสารที่ไดรับการเผยแพรจากส่ือมวลชน  แต
ไมบอกถึงคุณภาพวา  โครงการบรรลุวัตถุประสงคท่ีตองการ
หรือไม  จึงตองมีการศึกษาวิเคราะหขาวสารที่เก็บรวบรวมไว
เชิงคุณภาพในดานตางๆ ท่ีสําคัญคือ   
1.2.1  ลักษณะขาวสารที่เผยแพร   
1.2.2  การเขาถึงกลุมเปาหมาย   
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1.2.3  ปริมาณและตําแหนงท่ีเผยแพร   
1.2.4  การเผยแพรแนวคิดหลัก   
1.2.5  การเผยแพรขาวสารที่มีพึงประสงค   
1.2.6  แหลงขาวท่ีอางอิง  

 
1.2.1  การประเมินลักษณะขาวสารที่สื่อเผยแพร     วิธีน้ีเปน

การประเมินเร่ืองราวที่ไดรับเผยแพร  โดยท่ัวไปนิยมประเมินใน  3  ลักษณะคือ  ขาวสาร
ท่ีเผยแพรมีผลเชิงบวก  เชิงลบ  หรือเปนกลางตอองคการ  แตเน่ืองจากเรื่องราวที่ไดรับ
การเผยแพรในส่ือมวลชนอาจมีบางสวนท่ีสงผลกระทบเชิงบวก  หรือบางสวนท่ีสงผล
กระทบเชิงลบตอองคการ  ไมใชท้ังเร่ือง  ดังน้ัน  Weiner16  จึงเสนอแนะวาควรประเมิน
ขาวสารเปน  5  ระดับดังน้ี   

  เร่ืองท่ีเผยแพรมีผลกระทบเชิงลบตอองคการโดยส้ินเชิง 
  เร่ืองท่ีเผยแพรมีผลกระทบเชิงลบในบางสวน   

  เร่ืองท่ีเผยแพรไมมีผลกระทบใดๆ ตอองคการ(เปนกลาง)   

  เร่ืองท่ีเผยแพรสงผลกระทบเชิงบวกในบางสวน   

  เร่ืองท่ีเผยแพรสงผลกระทบเชิงบวกตอองคการทั้งหมด   
 
ตัวอยาง  จากการประเมินพบวา17  ในจํานวนขาวสารทั้งหมด  มีขาวสาร

ท่ีมีผลกระทบเชิงบวกทั้งหมด  25  เปอรเซ็นต  มีผลกระทบเชิงบวกบางสวน  36  
เปอรเซ็นต  เปนกลาง  30  เปอรเซ็นต  มีผลกระทบเชิงลบบางสวน  4  เปอรเซ็นต  และ
มีผลกระทบเชิงลบท้ังหมด  5  เปอรเซ็นต  ในกรณีน้ีกลาวไดวา  การเผยแพรขาวสาร
ขององคการประสบความสําเร็จเปนอยางดี  เน่ืองจาก  91  เปอรเซ็นตของขาวสารท่ี
ไดรับการเผยแพรมีผลกระทบในทางที่ดีและเปนกลางตอองคการ  มีเพียง  9  เปอรเซ็นต
เทาน้ันที่เปนขาวสารเชิงลบ   

นอกจากน้ีนักประชาสัมพันธอาจประเมินผลแยกตามลักษณะท่ีส่ือมวลชน
เผยแพร  เชน  เน้ือหา  ภาพ  กราฟ  ฯ  ก็ได  
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1.2.2  การเขาถึงกลุมเปาหมาย    ในข้ันตอนการวางแผน
โครงการ  นักประชาสัมพันธตองมีการกําหนดกลุมเปาหมาย  และตองศึกษานิสัยการใช
ส่ือของกลุมเปาหมาย  เพื่อเลือกใชส่ือท่ีจะนําขาวสารไปยังกลุมเปาหมายน้ันใหสอดคลอง
กับพฤติกรรมการใชส่ือของกลุมเปาหมาย  เน่ืองจากในการเผยแพรขาวสารผาน
ส่ือมวลชนน้ัน  นักประชาสัมพันธไมสามารถควบคุมขาวสารท่ีส่ือมวลชนจะเผยแพรได  
ส่ืออาจเลือกเผยแพรไปยังกลุมคนทั่วไปมากกวากลุมคนท่ีนักประชาสัมพันธตองการ
เขาถึงก็ได  ดังน้ันจึงตองมีการประเมินการเขาถึงกลุมเปาหมายที่ตองการ  หรือจํานวน
คนท่ีมีโอกาสรับขาวสารนั้น  โดยใชจํานวนพิมพจําหนายหรือจํานวนหมุนเวียนของสื่อน้ัน
คูณกับความถี่ท่ีเผยแพร18  ซ่ึงไดกลาวรายละเอียดในตอนตนแลว 
 

1.2.3  ปริมาณและตําแหนงขาวสารที่เผยแพร     การวิเคราะห
ขาวสารจะทําใหทราบถึงปริมาณและตําแหนงขาวสารที่เผยแพร  เพ่ือใหทราบวาส่ือมีการ
เผยแพรขาวสารที่องคการจัดสงไปใหหรือไม  ปริมาณมากนอยเพียงใด  และเผยแพรใน
ตําแหนงใด  โดยแยกตามองคประกอบตางๆ  เชน  จํานวนบรรทัด  หนา  ตําแหนงท่ี
เผยแพร  เปนตน  ซ่ึงจะทําใหทราบวา  ส่ือใหความสําคัญตอขาวสารเร่ืองราวที่สงไปมาก
นอยเพียงใด  การท่ีขาวสารไดรับการเผยแพรในหนาหรือตําแหนงท่ีแตกตางกันจะ
สะทอนใหเห็นถึงความสนใจของสื่อท่ีมีตอเร่ืองนั้นได  ตัวอยาง  การนําช่ือหรือเร่ืองราว
ขององคการเปนหัวขาวในหนาแรกของหนังสือพิมพ  หรือเปนปกของนิตยสาร  แสดงวา  
ส่ือใหความสําคัญกับเร่ืองน้ันมาก  เปนตน 
 

1.2.4  การเผยแพรแนวคิดหลัก    ในการวางแผนงาน
ประชาสัมพันธตองมีการกําหนดแนวคิดหลักท่ีจะใชในการส่ือสารกับกลุมเปาหมาย  
ดังน้ันจึงตองมีการประเมินวา  แนวคิดหลักน้ันไดรับการเผยแพรไปในลักษณะและความถี่
ท่ีตองการหรือไม  ตัวอยาง  บริษัทแหงหน่ึงตองการเผยแพรท่ีมุงเนนถึงการเปนบริษัทท่ี
ผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพสูงควบคูกับการเปนบริษัทท่ีมีสัดสวนการตลาดมากท่ีสุด  จากการ
วิเคราะหขาวสารท่ีเผยแพร  ถาพบวา  70  เปอรเซ็นตของขาวสารที่ส่ือเผยแพรกลาวถึง
คุณภาพท่ีดีของสินคา  แตมีเพียง  20  เปอรเซ็นตเทาน้ันท่ีกลาวถึงหรือแสดงความ
ประทับใจตอการท่ีบริษัทมีสัดสวนการตลาดมากที่สุด  ผลที่ไดน้ีจะชวยบริษัทในการ
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ขาวสารหลัก ขาวสารเชิงบวก ขาวสารเชิงลบ 
ผูบริหารและบุคลากร   15 5 
คุณภาพของสินคาและบริการ 32 9 
สภาพการทํางาน   12 4 
ผลประกอบการดานการเงิน   7 1 
ความรับผิดชอบตอสังคม 45 - 

 
ตารางที่  13.3    ลักษณะของขาวสารดานตางๆ ท่ีเผยแพรทางส่ือ 

 
ในตารางที่  13.3  หากโครงการท่ีดําเนินการมีแนวคิดดานความ

รับผิดชอบตอสังคมเปนแนวคิดหลักก็ถือวาโครงการนี้ประสบความสําเร็จ  เพราะขาวสาร
ไดรับการเผยแพรเชิงบวกท้ังหมด  แตหากโครงการตองการเนนเกี่ยวกับคุณภาพของ
สินคาและบริการ  ก็ตองพิจารณาสัดสวนของขาวสารที่เผยแพรในเชิงบวกและเชิงลบ
ประกอบกัน  จากตารางจะเห็นวา  จํานวนขาวสารเกี่ยวกับคุณภาพสินคาท่ีไดรับการ
เผยแพรท้ังหมด  41  เร่ืองน้ันมีถึง  9  เร่ืองหรือ  22  เปอรเซ็นตท่ีกลาวถึงสินคาในเชิง
ลบ  ในกรณีน้ีองคการจึงตองมีการดําเนินการเพื่อปรับปรุงกลยุทธดานขาวสารให
เหมาะสมยิ่งข้ึน  ปจจุบันบริษัทหลายแหงใชเคร่ืองคอมพิวเตอรชวยในการวิเคราะห
เพ่ือใหแนใจวาเน้ือหาสําคัญไดรับการเผยแพรตามที่ตองการ   
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  นอกจากน้ี  จะตองพิจารณาวา  ส่ือไดเผยแพรใหทราบถึงเนื้อหาสําคัญได
อยางถูกตอง  น่ันคือ  ควรตรวจสอบดวยวาขาวสารที่ ส่ือเผยแพร น้ันสนับสนุน
วัตถุประสงคขององคการไดดีเพียงใด  ไมวาวัตถุประสงคขององคการจะเปนการเพ่ิม
ยอดขายอีก  28  เปอรเซ็นต  หรือตองการหาทุน 10,000,000  บาทเพื่องานสาธารณ
กุศล  เพราะการพิจารณาประสิทธิผลของการดําเนินงานจะอยูบนพื้นฐานของการบรรลุถึง
วัตถุประสงคขององคการที่กําหนดไว 

 
1.2.5  การเผยแพรขาวสารที่ไมพึงประสงค   ในการเผยแพร

ขาวสารนั้น แมวาวัตถุประสงคสําคัญคือเพ่ือการเผยแพรขาวสารที่กําหนดไปยัง
กลุมเปาหมาย  แตในบางครั้งส่ือมวลชนอาจเผยแพรขาวสารท่ีไมคาดคิด  ซ่ึงมักเปน
เร่ืองราวเชิงลบเกี่ยวกับสินคาและองคการ  ดังน้ัน  นักประชาสัมพันธจึงตองมีการศึกษา
วิเคราะหการเผยแพรขาวสารลักษณะนี้ของส่ือมวลชนดวย  เพื่อใหทราบถึงส่ิงที่อาจ
กลายเปนสถานการณท่ีเลวรายข้ึนได  หากพบวาขาวสารที่เผยแพรเปนไปในดานลบแต
ไมถูกตอง  ก็ตองดําเนินการใหขอมูลท่ีถูกตอง  หากพบวาขาวนั้นเปนเร่ืองไมดีแตเปน
จริง  ก็ตองติดตามเรื่องน้ันอยางใกลชิดกอนท่ีจะกลายเปนวิกฤติการณ 20  ตัวอยาง  หาก
องคการหน่ึงกําลังดําเนินการเรียกคืนสินคา  องคการก็ตองมีการติดตามเรื่องการเรียกคืน
สินคาทุกวัน  ขณะเดียวกันก็ตองมีการใหขาวสารแกส่ือมวลชนเกี่ยวกับความพยายาม
ขององคการในการพัฒนาสินคาท่ีดีข้ึน  รวมถึงการดําเนินการเพื่อสังคมขององคการมาก
ข้ึนดวย  อยางไรก็ตามการเผยแพรขาวสารที่ไมดีน้ีไมจําเปนตองเปนส่ิงเลวรายเสมอไป21  
เชน  การที่ส่ือเผยแพรเร่ืองการสูญเสียตลาดของคูแขง ฯ  จะเปนโอกาสใหองคการ
เผยแพรขาวสารท่ีเปนผลดีตอองคการได  หากองคการมีสัดสวนการตลาดที่สูงขึ้นใน
ขณะน้ัน    
 

1.2.6  แหลงขาวที่สื่ออางถึง    การวิเคราะหเน้ือหาขาวสารที่ส่ือ
เผยแพรน้ี  นอกจากจะทําใหทราบวา  ส่ือกลาวถึงองคการอยางไรแลว  ยังทําใหทราบถึง
ความคิดเห็นของผู นําความคิดเห็น  ผู นําในอุตสาหกรรม  หรือผู เ ช่ียวชาญหรือ
นักวิชาการดานน้ันดวย22  เน่ืองจากส่ือนิยมท่ีจะเสนอมุมมองของผูเช่ียวชาญหรือบุคคลท่ี
สามประกอบการเสนอขาวนั้น  การประเมินดานน้ีจะทําใหองคการทราบช่ือและความ
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การใชเทคนิคการวิเคราะหเน้ือหา  เพ่ือใหไดประโยชนมากข้ึนในการ

กําหนดกลยุทธดานขาวสารขององคการ  ควรมีการวิเคราะหขาวสารและความคิดเห็นท่ีมี
ตอสินคาและองคการท่ีเปนคูแขงในเชิงเปรียบเทียบกับองคการดวย  ดังตัวอยางท่ีแสดง
ในตารางที่  13.4     
 

องคการ คูแขงสําคัญ คูแขงอื่น สถานีโทรทัศน 
เชิงบวก       เชิงลบ เชิงบวก      เชิงลบ เชิงบวก      เชิงลบ 

ชอง 3   19               4   45              12   27               4 
ชอง 5    2                0    3                1    1                1 
ชอง 7   20               6   22               3   14               2 
ชอง 9   33               3   36               6   22               7 

 
ตารางที่ 13.4    การเปรียบเทียบลักษณะขาวสารขององคการและคูแขงท่ีส่ือ     

 
ท่ีมา: ปรับจาก  Weiner, M.  (2006).  Unleashing the power of PR: A contrarian’s guide to 

marketing and communication.  Jossey-Bass.  p.148. 
 
 
หากพบวา  ส่ือเผยแพรขาวสารขององคการในทางที่ดีมากกวาคูแขงแลว

ก็ควรดําเนินการตามกลยุทธท่ีใชอยูตอไป  แตหากคูแขงไดรับการเผยแพรขาวสารที่ดี
มากกวาองคการแลว  ก็ตองมีการแกไขปรับปรุงการจัดสงขาวสารไปยังส่ือมวลชนโดย
รีบดวน  อยางไรก็ตาม  การเผยแพรขาวสารของคูแขงในปริมาณท่ีมากกวาอาจกลายเปน
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การวิเคราะหเน้ือหาในสื่อที่องคการจัดทําข้ึน 

สําหรับส่ือตางๆ ท่ีองคการจัดทําข้ึน  เชน  วารสาร  จดหมายขาว  แผน
พับ  ฯลฯ น้ัน  ก็ตองมีการประเมินเน้ือหาเปนประจํา  การวิเคราะหเน้ือหาอยางมีระบบจะ
ชวยใหทราบถึง  ประเภทและสัดสวนของเรื่องราวที่เผยแพร  ท่ีนักประชาสัมพันธ
สามารถใชขอมูลเหลาน้ันในการปรับเปลี่ยนเนื้อหาใหสอดคลองกับกลยุทธขององคการ
และความสนใจของผูอาน  ตัวอยาง  เร่ืองราวที่เผยแพรในวารสารขององคการที่ผานมา  
แยกเปนเร่ืองตางๆ ได ดังน้ีคือ  นโยบายและประกาศจากฝายบริหาร  การพัฒนาสินคา
ใหม  บุคลากร  เร่ืองราวจากหนวยงานตางๆ ในองคการ  ฐานะการเงินของบริษัท  และ
เร่ืองราวที่เกี่ยวของกับการจางงาน  ในการวิเคราะหเน้ือหา  หากพบวาเร่ืองราวที่เสนอ
สวนมากเปนเร่ืองเกี่ยวกับขาวประกาศจากฝายบริหาร  สวนเร่ืองราวของหนวยงานตางๆ 
แทบไมปรากฏในวารสารเลย  ในกรณีน้ีฝายประชาสัมพันธก็ควรมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหา
ของวารสารใหเหมาะสมยิ่งข้ึน23   

นอกจากการวิเคราะหเน้ือหาแลว  การปรับปรุงเน้ือหาของส่ือท่ีองคการ
จัดทําข้ึน  อาจทําไดโดยการสํารวจความคิดเห็นของผูรับส่ือน้ัน  ตัวอยาง  อาจมีการ
สํารวจความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับเร่ืองราวที่ตองการอานมากที่สุดในวารสารของ
องคการ  หรืออาจมีการสอบถามความคิดเห็นของคณะที่ปรึกษาในการจัดทําเปนประจําก็
ได  เปนตน  ซ่ึงจะไดกลาวรายละเอียดเรื่องน้ีในการวัดผลกิจกรรมอื่นๆ 
 

การสํารวจความคิดเห็น 
โครงการประชาสัมพันธท่ีมีวัตถุประสงคในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือ

พฤติกรรม  เม่ือดําเนินโครงการแลวก็ตองมีการวัดผลของโครงการน้ัน  ซ่ึงเปนส่ิงสําคัญท่ี
จะทําใหทราบวา  โครงการนั้นบรรลุถึงวัตถุประสงค  คือ  มีผลตอความรูความเขาใจ  
การยอมรับ  การจดจํา  ตลอดจนพฤติกรรมของกลุมเปาหมายหรือไม  อยางไร   

การวัดความสําเร็จของโครงการ  อาจทําไดโดยการวิจัยกลุม  และการ
สํารวจความคิดเห็น  ท่ีไดกลาวรายละเอียดในบทกอนหนาน้ีแลว  นอกจากน้ี  ในบาง
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การวัดความรูความเขาใจ   ในการศึกษาความรูความเขาใจนั้น  มีวัตถุประสงคเพ่ือให
ทราบวา  ผูรับขาวสารมีความรูความเขาใจขาวสารถูกตองตรงกับท่ีองคการตองการ
ส่ือสารหรือไม   ซ่ึงอาจทําไดหลายวิธี  เชน  การใชบุคคลสัมภาษณ  การใหตอบ
แบบสอบถาม  ฯ   
 
การวัดการยอมรับขาวสาร    เม่ือนักประชาสัมพันธทราบวา  ผูรับขาวสารรูและเขาใจ
ขาวสารไดถูกตองแลว  ก็อาจตองการทราบวา  กลุมเปาหมายยอมรับหรือเห็นดวยกับ
ขาวสารที่เสนอไปหรือไม  เพราะการยอมรับขาวสารจะเกี่ยวของกับการสรางทัศนคติใหม  
โดยใชการสํารวจเพ่ือใหทราบถึงความคิดเห็นของกลุมเปาหมายวาเห็นดวยหรือไมเห็น
ดวยกับขาวสารที่เผยแพร  ตัวอยาง  บุคคลอาจบอกไดวาบริษัท ก. สนับสนุนรายการ
ดานศิลปวัฒนธรรมทางสถานีวิทยุโทรทัศน  แตอาจไมเห็นดวยกับคํากลาวที่วาบริษัทน้ัน
เปนบริษัทท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคมสูง  ซ่ึงเปนขาวสารที่บริษัทตองการให
กลุมเปาหมายตระหนักจากการเปนผูสนับสนุนรายการน้ัน  สําหรับแบบสอบถามน้ัน  
นิยมใชคําถามแบบ  Likert scale  ท่ีผูตอบสามารถระบุระดับของความคิดเห็นวา  เห็น
ดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย  ไมมีความเห็น  ไมเห็นดวยหรือไมเห็นดวยอยางยิ่งตอคําถามน้ัน
ได 
 
การวัดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ    ความพยายามดานประชาสัมพันธน้ันทําข้ึนเพื่อ
เปลี่ยนแปลงการรับรูและความคิดเห็นของบุคคล  ซ่ึงจะประเมินไดยากกวาการวัดถึงการ
ยอมรับในขาวสาร  เทคนิคสําคัญท่ีใชเพื่อใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ  คือ    
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การวัดพฤติกรรม    วัตถุประสงคสุดทายของโครงการรณรงคดานประชาสัมพันธ  คือ  
เพ่ือใหมีบางสิ่งเกิดข้ึนและสถานการณน้ันชวยใหบรรลุถึงวัตถุประสงคขององคการ25   ซ่ึง
โดยท่ัวไป  วัตถุประสงคสุดทายขององคการก็คือ  เพ่ือใหองคการมีรายไดเพิ่มข้ึน  หรือมี
จํานวนผูสนับสนุนใหดําเนินการท่ีตองการได  หรืออื่นๆ  ไมใชตองการเพียงใหมีผูไดรับ
ขาวสารขององคการ  20  ลานคน  ดังน้ันส่ิงที่บงช้ีถึงการบรรลุเปาหมายของโครงการ
ประเภทนี้จึงมีมากมาย  อาทิ 

  จํานวนผูบริจาค  หรือจํานวนเงินท่ีไดรับบริจาคเพ่ิมข้ึนสําหรับ
องคการสาธารณกุศล 

  ยอดขายของสินคาหรือบริการที่เพ่ิมข้ึน 

  จํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาทองเท่ียวในประเทศที่
เพ่ิมข้ึน 

  จํานวนจดหมายท่ีสงไปยังสมาชิกของรัฐสภาเกี่ยวกับเร่ืองหน่ึง 

  จํานวนผูไปใชสิทธิ์ลงคะแนนเลือกผูสมัคร 
  การผานหรือการทําใหรางกฎหมายตกไป 

  จํานวนผูเขารวมการประชุมหรือการสัมมนา 

  จํานวนผูเขาแสดงความคิดเห็นในเว็บไซตขององคการ 

  ฯลฯ 
 
นอกจาก น้ี  การ ท่ีจะทราบถึ งการ เปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมของ

กลุมเปาหมาย  ก็อาจใชการสํารวจความคิดเห็นเพื่อศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของบุคคลได  เชน  ทานเลิกสูบบุหร่ีหรือยัง  ทานไปตรวจสุขภาพเปนประจําทุกปหรือไม  
ทานขับรถดวยความระมัดระวังมากข้ึนใชหรือไม  เปนตน  หรืออาจใชการสังเกต
พฤติกรรมของกลุมเปาหมายก็ได  อยางไรก็ตาม  ในบางกรณีผลท่ีไดจากการสํารวจและ
การสังเกตอาจแตกตางกันได  เชน  ในการรณรงคใหมีประหยัดพลังงานมากขึ้น  ซ่ึง
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การวัดผลของกิจกรรมอ่ืนๆ  
  เม่ือองคการมีการจัดทําส่ือเพื่อการส่ือสารตางๆ  เชน  จดหมายขาว  
แผนพับ  รายงานประจําป  พฤติกรรมของพนักงานตอนรับ  ฯลฯ  ก็ควรจะตองมีการ
ตรวจสอบกิจกรรมเหลาน้ันเปนประจําทุกป 26   สวนกิจกรรมอื่นๆ  อาทิ  การประชุม  
การจัดนิทรรศการ  ฯลฯ  ก็ควรมีการประเมินการจัดงานทุกคร้ังเพื่อใหแนใจวา  
กลุมเปาหมายไดรับขาวสารท่ีเหมาะสม  ความนาเช่ือถือของส่ิงพิมพหรือกิจกรรมนั้น  
และระดับท่ีกิจกรรมนั้นมีสวนชวยในการบรรลุถึงวัตถุประสงคขององคการ  ตลอดจนมี
ขอมูลดานตางๆ ท่ีจะใชในการปรับปรุงการดําเนินงานในอนาคตใหดีข้ึน   
 

วารสาร  แผนพับและอื่นๆ  
การประเมินจดหมายขาว  วารสาร  แผนพับ  และอื่นๆ  สามารถ

ประเมินผลไดโดยการวิเคราะหเน้ือหาวา  มีเร่ืองราวประเภทใดบางท่ีเผยแพร  มากนอย
แคไหน  และโดยการสํารวจความคิดเห็นของผูอานถึง  ความสนใจ  ความจํา  ความนา
อาน  ความนาเช่ือถือ  การยอมรับ  และอื่นๆ  เพ่ือนําขอมูลท่ีไดน้ีมาใชการปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงแนวทางและเนื้อหาของส่ิงพิมพและกิจกรรมตางๆ  ใหตรงกับความตองการ
ของผูอานและผูเกี่ยวของได  สําหรับแบบสอบถามความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับ
วารสารขององคการเพ่ือนําขอมูลมาใชในการปรับปรุงเนื้อหาแสดงในภาพที่  13.2   
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ภาพที่  13.2  แบบสอบถามความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับวารสารขององคการ 

 
ท่ีมา: Wilcox, D.L. (2005).  Public Relations: Writing and Media Techniques.  Pearson 

Education, Inc. p. 566. 

 
 
การประชุมและงานพิเศษ 

การประเมินผลของการจัดประชุมและงานพิเศษ  เชน  การนําชมกิจการ  
การเปดอาคารใหม  การจัดนิทรรศการ  ฯลฯ  ท่ีจัดข้ึนน้ัน  ส่ิงแรกท่ีใชในการประเมินผล
ของกิจกรรมคือจํานวนคนที่เขารวมประชุมหรือจํานวนผูมารวมงาน  ซ่ึงจํานวนผูมา
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สําหรับจํานวนคนที่ไดรับขาวสารที่เผยแพรน้ัน  อาจทราบไดจาก  จํานวน
จดหมายหรือจดหมายอีเลกโทรนิกสท่ีสงเขามา  หรือจํานวนคร้ังท่ีมีผูโทรศัพทเขามาเพื่อ
สอบถามรายละเอียด  คําแนะนํา  หรือเอกสารเกี่ยวกับเร่ืองน้ัน น่ันคือ  ในการเผยแพร
ทางหนังสือพิมพหรือนิตยสารทางการคาจะมีการแจงช่ือ  ท่ีอยู  หมายเลขโทรศัพท  
ตลอดจนเว็บไซตขององคการท่ีผูอานจะใชในการขอรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑหน่ึง
ได   หรือหากเปนการเผยแพร โดยใชจดหมายขาวหรือแผนพับ   ก็ มักจะแนบ
ไปรษณียบัตรหรือแบบฟอรมพรอมซองจดหมายท่ีจาหนาถึงบริษัทไวแลวไปดวย  เพ่ือให
ผูรับใชในการขอขอมูลเพ่ิมเติม  สําหรับการเผยแพรทางสถานีวิทยุหรือวิทยุโทรทัศน  
พิธีกรจะแจงแกผูฟงหรือผูชมถึงวิธีการที่จะขอรายละเอียดเกี่ยวกับเร่ืองน้ันๆ  เชน  
รายการเกี่ยวกับการปรุงอาหาร  ผูชมจะขอรับหนังสือท่ีรวบรวมรายการอาหารไวไดโดย
วิธีการใด  เปนตน 
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Benchmarking 
  Benchmarking  หมายถึงการเลือกมาตรฐานและระบุแนวทางปฏิบัติท่ีดี
ท่ีสุดในงานดานหน่ึงหรืออุตสาหกรรมหนึ่ง 28   หรืออาจกลาวไดวาเปนการศึกษา
เปรียบเทียบสินคาหรือกระบวนการดําเนินงานดานใดดานหน่ึง  เชน  กระบวนการพัฒนา
สินคาใหม  กระบวนการผลิตสินคา  การจัดจําหนาย  ฯลฯ  ขององคการกับบริษัทท่ีผลิต
สินคามีคุณภาพสูงสุดหรือท่ีประสพความสําเร็จมากท่ีสุดในอุตสาหกรรม  แลวปรับวิธีการ
ดําเนินงานขององคการใหดีเทาหรือดีกวามาตรฐานนั้น   
  Robert C. Camp  แหงบริษัท ซีร็อกซ (Xerox) จํากัดเปนผูริเร่ิมนํา
แนวคิดน้ีมาใชในทางธุรกิจ29   กระบวนการ  Benchmarking  เร่ิมดวยการวิเคราะหสินคา  
แนวปฏิบัติ  หรือกระบวนการทํางานขององคการ  เพ่ือใชเปนพื้นฐานในการเปรียบเทียบ  
เม่ือเขาใจดีแลวจึงมองหาองคการที่เปนผูนําหรือท่ีมีแนวทางดําเนินงานที่ดีท่ีสุดในดานน้ัน
เพื่อใชเปนเปาหมายในการปรับปรุงการดําเนินงานขององคการ  เม่ือไดองคการที่
ตองการใชเปนเปาหมายแลวอาจมีการติดตอขอเยี่ยมชมการดําเนินงาน  หรือขอ
คําแนะนําในการปฏิบัติงาน  จากน้ันจึงนําแนวทางตางๆ มาใชในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดําเนินงานขององคการ  กระบวนการดังกลาวน้ีสามารถแบงเปน  5  ข้ันตอนไดแก  การ
วางแผน  การวิเคราะห  การบูรณาการ  การดําเนินการ  และการปฏิบัติโดยสมํ่าเสมอ 
(Maturity)  ดังแสดงในภาพที่  13.3 

กระบวนขางตนน้ีสามารถปรับใชเปรียบเทียบการดําเนินงานภายใน
องคการ  เปรียบเทียบกับองคการที่เปนคูแขง  องคการที่ไมไดเปนคูแขง  และองคการ
ท่ัวไป  น่ันคือไมจําเปนตองมองหาบริษัทท่ีอยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน แตมองหาองคการ
ท่ีทํางานดานท่ีสนใจไดดีท่ีสุด  ซ่ึงอาจอยูในประเทศหรืออยูในประเทศอื่นๆ ก็ได  นัก
ประชาสัมพันธเห็นวา  กระบวนการนี้จะชวยใหนักประชาสัมพันธเรียนรูไดเร็วข้ึนและ
กอใหเกิดแรงบันดาลใจในการสรางสรรคนวัตกรรม  จึงนํามาใชเปนเคร่ืองมือในการ
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพโครงการรณรงคดานการส่ือสารเพื่อชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
และการขยายตัวของตลาด  สําหรับการเปรียบเทียบการดําเนินงานภายในองคการน้ัน  
จะเปนการเปรียบเทียบโครงการส่ือสารของหนวยงานหนึ่งกับโครงการลักษณะเดียวกัน
ของหนวยงานอื่นๆ  หากพบวา  โครงการของหนวยงานใดสามารถบรรลุเปาหมายได
ดีกวา  ก็จะศึกษาแนวทางการดําเนินงานแลวนําวิธีการน้ันใชในการปรับปรุง พัฒนา
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ภาพที่  13.3     กระบวนการของ Benchmarking 
ท่ีมา:   Matera, F.R. & Artigue, R. J.  (2000).  Public Relations Campaigns and Techniques: Building 

bridges into the 21st Century.  Allyn and Bacon.  p. 161.  
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  แตเดิมกระบวนการนี้ใชเวลาดําเนินการประมาณ  6-9  เดือน  ตอมาไดมี
การปรับปรุงกระบวนการใหใชเวลาดําเนินการส้ันลงเหลือเพียงไมกี่สัปดาห  โดยมุงศึกษา
ยุทธวิธีสําหรับส่ิงทาทายหรือโอกาสหน่ึงเทาน้ัน  โดยไมจําเปนตองเปรียบเทียบกับ
องคการขนาดเดียวกัน  ผลิตภัณฑเดียวกัน  ผูบริโภคกลุมเดียวกัน  หรืออื่นๆ     
 

การรายงานผล 
 
  เม่ือมีการวัดผลการดําเนินงานแลว  ก็ตองมีการจัดทํารายงานเพื่อเสนอ
ขอมูลตางๆ ตอฝายบริหาร  ในกรณีของบริษัทท่ีปรึกษาก็จะตองจัดทําเสนอตอบริษัท
ลูกคาดวย  รายงานจึงเปนวิธีการหน่ึงท่ีนักประชาสัมพันธใชเพ่ือใหรายละเอียดของ
กิจกรรมตางๆ  ของโครงการและผลการดําเนินงานตลอดชวงระยะเวลาหน่ึง  รายงาน
มักจะบอกถึงส่ิงท่ีไดทํา  โดยอาจเปนการสรุปความกาวหนาในการดําเนินงานเปนระยะ  
โดยบอกถึงงานที่ทําเสร็จแลว  รวมถึงงานที่ยังคางอยู 
  รายงานจัดเปนวิธีการที่ดีท่ีสุดในการบอกถึงส่ิงที่ไดทําในเชิงปริมาณ30  
เชน  จํานวนเอกสารขาวท่ีไดจัดทําและสงไปใหส่ือมวลชน  จํานวนคอลัมนน้ิวของ
ขาวสารที่ไดรับการเผยแพรจากส่ือประเภทส่ิงพิมพ  และจํานวนเวลาสําหรับส่ือประเภท
กระจายเสียง  ฯลฯ  แตรายงานไมเหมาะที่จะใชบอกถึงกิจกรรมที่ทําในเชิงคุณภาพ  
เพราะยากท่ีจะบอกถึงคุณภาพของงานที่ทําได 
  ในดานการบริหาร  รายงานจะชวยใหฝายบริหารทราบถึง  การ
ดําเนินงานดานประชาสัมพันธและบุคคลท่ีรับผิดชอบในการดําเนินงาน  ซ่ึงขอมูลเหลาน้ี
จะมีคุณคามากตอการตัดสินใจดานบริหารเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ  หากมีการจัดทํา
อยางสม่ําเสมอและในรูปแบบที่สอดคลองสัมพันธกัน  ก็จะทําใหสามารถเปรียบเทียบผล
การดําเนินงานในแตละชวงเวลาได 
  สําหรับรายงานตางๆ  ท่ีนักประชาสัมพันธควรจัดทําสามารถแยกเปน  5  
ประเภท  คือ31 

1. รายงานผลการดําเนินงาน 
2. รายงานการประชุมหรือการติดตอกับลูกคา 
3. รายงานสถานการณแวดลอม 
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4. รายงานสรุปการดําเนินงานในรอบป 
5. รายงานพิเศษอื่นๆ 

 
รายงานผลการดําเนินงาน 
  รายงานประเภทนี้มักจะจัดทําเปนชวงเวลา  อาจเปนรายสัปดาห  ราย
ปกษ  หรือรายเดือนก็ได  ชวงเวลาน้ีอาจแตกตางกันไปขึ้นกับภาระงานหรือสถานการณ  
รายงานนี้จัดทําข้ึนเพื่อใหทราบถึงกิจกรรมตางๆ  ท่ีผูท่ีรับผิดชอบตองานนั้นไดจัดทําใน
ชวงเวลาน้ันๆ  โดยท่ัวไปแลวรายงานน้ีจะบอกถึงความกาวหนาในการดําเนินงานตลอด
ชวงเวลานั้น  โดยอาจมีการเรียงลําดับกิจกรรมตามความสําคัญ  หรือตามประเภทของ
งาน  หรือตามระดับความยุงยากและเวลาท่ีใชในการทํางานนั้น  รายงานผลการ
ดําเนินงานน้ี  จะบอกถึงกิจกรรมที่ไดทําไปแลว  ทําไปบางสวน  หรือท่ีกําลังจะทํา 
ตลอดจนขอเสนอแนะ 
  รายงานผลการดําเนินงานนี้  อาจจัดทําในรูปของบันทึกความจําเพ่ือเสนอ
ตอผูบังคับบัญชา  สําหรับบริษัทท่ีปรึกษาน้ัน  นอกจากจะเสนอตอหัวหนางานแลวจะ
จัดสงไปยังบริษัทลูกคาดวย 
 
รายงานการประชุมหรือการติดตอกับลูกคา 
  ในการดําเนินงานนั้น  มักจะมีการจัดต้ังคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบใน
เร่ืองตางๆ  เชน  คณะกรรมการวางแผน  คณะกรรมการดําเนินงาน ฯ  ซ่ึงคณะกรรมการ
เหลาน้ีจะมีการประชุมรวมกันเปนประจํา  เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการวางแผน
และกําหนดโครงการ  เพ่ือรับทราบและติดตามผลการดําเนินงาน  และเพื่อวัตถุประสงค
อื่นๆ  ในการประชุมนี้ควรจะมีการจัดทํารายงานไวเปนหลักฐานดวย 
  สําหรับบริษัทท่ีปรึกษาท่ีตองมีการติดตอกับบริษัทลูกคาเปนประจํา  ก็
จะตองมีการจัดทํารายงานเพื่อบันทึกการตัดสินใจสําคัญหรือสรุปสาระสําคัญของการ
พูดคุยปรึกษาหารือกันไว 
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รายงานสถานการณแวดลอม 
  นักประชาสัมพันธจะตองมีการจัดทํารายงานการตรวจสอบกิจกรรมของ
คูแขง  เร่ืองราวและสถานการณภายนอกท่ีมีผลกระทบตอองคการหรือบริษัทลูกคาเปน
ประจํา  เพื่อใชขอมูลเหลาน้ีในการกําหนดปรับหรือเปลี่ยนแปลงกลยุทธใหเหมาะสม  ถา
ไมมีการจัดทําเร่ืองเหลาน้ีไวเปนสวนหน่ึงของรายงานผลการดําเนินงาน 
 
รายงานประจําป 
  หนวยงานประชาสัมพันธบางแหงจะมีการจัดทํารายงานประจําปเพ่ือสรุป
และเสนอผลการดําเนินงานของหนวยงาน  เพ่ือแสดงถึงผลท่ีไดรับจากการดําเนินงาน
ดานประชาสัมพันธขององคการ  นอกจากน้ี  หนวยงานประชาสัมพันธอาจไดรับ
มอบหมายใหจัดทํารายงานทางการเงิน  และรายงานประจําป (Annual Report)  ซ่ึงเปน
รายงานที่สรุปผลการดําเนินงานทางการเงิน  กิจกรรมทางการเงินและกิจกรรมสําคัญๆ  
ของบริษัท  ในการจัดทําน้ีจะตองมีการประสานงานกับฝายการเงิน  และฝายอื่นๆ ดวย 
  ในระยะหลังมาน้ี  บริษัทตางๆ  มีการจัดทํารายงานประจําปเปนรูปเลม
สวยงาม  มีการใชภาพแผนภูมิ  และตารางตางๆ  ประกอบการบรรยายเรื่องราวสําคัญ
ตางๆ  และจัดพิมพส่ีสีสวยงามเพื่อใหเขาใจงายและนาสนใจ  นอกจากน้ียังจัดทําในรูปซีดี
เผยแพรแกผูถือหุนหรือผูสนใจท่ัวไปดวย 
 
รายงานพิเศษ 
  รายงานประเภทนี้นิยมจัดทําเม่ือมีการจัดกิจกรรมพิเศษสําคัญ  เชน  การ
จัดงานแสดง  การจัดประชุมส่ือมวลชน ฯลฯ  เพ่ือเสนอใหฝายบริหารสามารถประเมินผล
งานได 
  นอกจากรายงานตางๆ  ขางตนแลว  ก็อาจทราบถึงผลการดําเนินงานได
จากการสังเกตหรือการสอบถามหรือพูดคุยถึงส่ิงท่ีไดทํา  ส่ิงท่ีกําลังทํา  ส่ิงท่ีวางแผนจะ
ทํา  หรือปญหาและอุปสรรคในการทํางานจากผูรับผิดชอบงานนั้นๆ  ได  การติดตามผล
การดําเนินงานในลักษณะนี้สามารถทําไดตลอดเวลา  ไมมีกําหนดเวลาแนนอน  และมัก
เปนไปในลักษณะท่ีไมมีการแจงใหทราบลวงหนา  ท่ีจะทําใหทราบถึงขอมูลท่ีเปนจริงใน
ขณะน้ันไดมากกวา 
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อุปสรรคในการประเมินผลการทํางาน 

 
  Professor Mark McElreath  แหงมหาวิทยาลัย  George Washington  
ไดทําการสํารวจโดยสุมตัวอยางจากนักประชาสัมพันธ ท่ัวประเทศพบวา32  นัก
ประชาสัมพันธไมเกินคร่ึงหน่ึงของทั้งหมดทําการประเมินผลกิจกรรมประชาสัมพันธท่ีทํา
อยางเปนทางการโดยสมํ่าเสมอ  อยางไรก็ตาม  ก็พบวา  นักประชาสัมพันธนิยมทําการ
ประเมินผลอยางไมเปนทางการมากกวา  สําหรับเหตุผลท่ีนักประชาสัมพันธไมนิยมทํา
การประเมินผลสามารถสรุปไดดังตอไปน้ี33 

1. นักประชาสัมพันธเห็นวา  การประเมินผลจะเสียคาใชจายมากกวาผล
ท่ีไดรับ  เน่ืองจากตองมีคาใชจายจํานวนหน่ึงในการประเมินผล  ซ่ึง
ผลการศึกษาส่ิงท่ีทําไปแลวก็ไมมีประโยชนใดๆ กับองคการ  ขอ
โตแยงสําหรับเหตุผลนี้คือ  หากนักประชาสัมพันธสามารถนํา
ขอบกพรองท่ีเกิดข้ึนจากการทํางานในอดีตมาใชในการปรับปรุงการ
ดําเนินงานในอนาคตใหดีข้ึนได  ก็จะทําใหสามารถดําเนินงานไดมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  นอกจากนี้ การวัดและประเมินผลจะชวยใหนัก
ประชาสัมพันธพูดถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผลงานที่ทําได
อยางภาคภูมิใจและนาเช่ือถือมากข้ึน 

2. การประเมินผลจะเปนการเพ่ิมภาระงานใหกับผูบริหารหนวยงาน
ประชาสัมพันธในการที่จะพัฒนาเทคนิคการประเมินผลท่ีเปนระบบ  
ในกรณีน้ี  หากนักประชาสัมพันธมีความรูเกี่ยวกับเทคนิคการ
ประเมินผลมากขึ้น  ก็จะสามารถนําวิธีการประเมินผลท่ีใชใน
หนวยงานอื่นๆ มาปรับใชได  ซ่ึงจะทําใหไดรับการยอมรับจาก
ผูบริหารระดับสูงและผูบริหารหนวยงานอื่นๆ มากข้ึน   

3. นักประชาสัมพันธไมนิยมประเมินผลงาน  เน่ืองจากไมสามารถ
ควบคุมปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการทํางานไดทุกปจจัย  เชน  การสง
เอกสารขาวไปใหส่ือมวลชนนั้น  นักประชาสัมพันธไมสามารถควบคุม
ความถี่  วันเวลา  และขาวสารที่ส่ือจะเผยแพรได  เพราะส่ือจะเปนผู
ตัดสินใจที่จะเผยแพรขาวสารนั้น  อยางไรก็ตาม  หลายๆ ปจจัยก็เปน
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4. ผลของการประเมินผลจะถูกนํามาใชในการประเมินผลการทํางานของ
หนวยงานเอง  ในเร่ืองน้ี  ในอีกมุมมองหน่ึงก็จะเปนประโยชนแก
หนวยงานประชาสัมพันธ  เพราะจะทําใหสามารถปรับปรุงการทํางาน
ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ซ่ึงหากนักประชาสัมพันธตองการใหฝาย
บริหารยอมรับ  และจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรมาใหมากข้ึนก็
จําเปนท่ีจะตองพัฒนาเทคนิคการประเมินผลที่เปนท่ียอมรับและ
ผูบริหารระดับสูงสามารถเขาใจไดชัดเจน  งานประชาสัมพันธใน
ปจจุบันยังไดรับการจัดสรรงบประมาณนอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับ
งานดานการส่ือสารอื่นๆ เชน  การโฆษณา  ฯลฯ  แมวามีแนวโนม
เพ่ิมข้ึนก็ตาม 

5. นักประชาสัมพันธไมสนใจและไมมีความเช่ียวชาญในการพัฒนาการ
วิจัยท่ีมีระบบ  ในประเด็นน้ี  การเปลี่ยนแปลงสิ่งท่ีเคยปฏิบัติมาเปน
เวลานานน้ันทําไดยาก  แตก็สามารถทําไดแมวาจะตองใชเวลา  ท้ัง
การที่ ผู บ ริหารระดับสูงและผูบ ริหารหนวยงานอื่นๆ  ไม เห็น
ความสําคัญของการประชาสัมพันธ  และการที่นักประชาสัมพันธไม
เช่ียวชาญในการวิจัยท่ีเปนระบบ  และไมเห็นความสําคัญของการ
ประเมินผลที่จะทําใหผูบริหารตระหนักวา  งานประชาสัมพันธมีสวน
ชวยใหองคการบรรลุถึงเปาหมายท่ีตองการไดดีข้ึน 

 
  จึงอาจกลาวไดวา  ไมมีเหตุผลใดที่ไมควรทําการประเมินผล  หาก
โครงการใดไมสามารถวัดผลโดยตรงได  ก็ควรวัดผลทางออม   
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ผูประเมินผลงานประชาสัมพันธ 
 
  ในบางครั้งอาจมีปญหาวา  ผูประเมินผลงานนั้นควรจะเปนบุคคลภายใน
หรือบุคคลภายนอก  บุคคลภายนอกอาจเปนบริษัทท่ีปรึกษาท่ีตองการใหบริการแกธุรกิจ  
หรือนักวิจัยจากสถาบันการศึกษาตางๆ  โดยท่ัวไป  ผูประเมินผลจากภายนอกมัก
ดําเนินการประเมินผลอยางปราศจากอคติ  เน่ืองจากไมไดเปนผูรับผิดชอบดําเนิน
โครงการนั้น  แตจะรูถึงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการนั้นนอยกวา  และผูประเมินผลจาก
ภายนอกน้ีจะพยายามที่คนหาปญหาหรืออุปสรรคมากกวาบุคคลภายใน  ท้ังน้ีเพราะ
ในทางจิตวิทยา  เขาจะรูสึกเหมือนวาไมไดทําอะไรเลย  หากยังไมพบส่ิงท่ีตองแกไข 
 
ผูประเมินผลจากภายนอก 
  การท่ีองคการใชบุคคลหรือองคการภายนอกเปนผูประเมินผลการทํางาน  
เหตุผลสําคัญคือเพื่อใหมีความนาเช่ือถือ  และลดอคติในการประเมินผล  อยางไรก็ตาม  
ในการเลือกใชบุคคลหรือองคการภายนอกควรมีการคัดเลือกอยางระมัดระวัง  น่ันคือตอง
เลือกบุคคลหรือองคการภายนอกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับเกณฑท่ีใชในการประเมินผล
ดวย  เน่ืองจากความเช่ียวชาญของบุคคลหรือองคการภายนอกจะแตกตางกัน  ดังน้ัน
หากองคการตองการประเมินผลเชิงคุณภาพ  บุคคลหรือองคการภายนอกท่ีจะเปนผู
ประเมินผลอาจแตกตางไปจากการท่ีองคการตองการประเมินผลเชิงปริมาณ  และควร
เลือกใหเหมาะสมกับงบประมาณที่มีดวย  นอกจากน้ีไมควรเปลี่ยนผูประเมินผลทุกป  
เพราะจะทําใหไมมีความตอเน่ือง  หรือไมอาจนําผลที่ไดจากการประเมินแตละปมา
เปรียบเทียบกันได  เนื่องจากบุคคลหรือองคการแตละแหงอาจใชเกณฑในการประเมินผล
แตกตางกัน   หรือแมจะใชวิธีการเดียวกันแตรายละเอียดแตกตางกัน  เชน  องคการหนึ่ง
ใชสเกล  3  ระดับในการประเมินผล  แตอีกองคการหนึ่งใชสเกล  5  ระดับ  ในกรณีน้ีผล
ท่ีไดก็ไมสามารถนํามาเปรียบเทียบกันได  เปนตน 34   
  องคการบางแหงโดยเฉพาะองคการขนาดใหญ  อาจใชบริษัทท่ีปรึกษา
ดานการประชาสัมพันธหลายแหง  แตละแหงอาจมีวิธีการประเมินผลแตกตางกัน  ดังน้ัน
ในการเลือกใชจะตองพิจารณารายละเอียดของวิธีการประเมินผลของแตละแหงให
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ผูประเมินผลภายในองคการ 
หนวยงานประชาสัมพันธสวนใหญจะมีบุคลากรภายในเปนผูประเมินผล

งานเอง  ซ่ึงหากมีบุคคลท่ีจะทําการประเมินผลไดเองแลว  ก็จะดําเนินงานประเมินผลได
มากกวาและอยางตอเน่ือง  รวมทั้งงายตอการจัดใหการประเมินผลเปนงานหน่ึงของ
ผูบริหารหนวยงานประชาสัมพันธ  สําหรับขอเสียของการใชผูประเมินผลจากภายใน  คือ  
อาจไมประเมินผลอยางตรงไปตรงมาดวยเกรงวาอาจเปนผลเสียตอหนวยงานหรือผู
ดําเนินงาน  และการขาดประสบการณ  โดยท่ัวไปผูบริหารงานประชาสัมพันธอาวุโส
มักจะคิดวาผูประเมินผลภายนอกจะมีความเช่ียวชาญมากกวาพนักงานภายใน  จึงไม
คอยใหความสําคัญตอการประเมินผลภายในเทาท่ีควร  

ดังน้ัน  วิธีการที่เหมาะสม  คือ  ผูบริหารงานประชาสัมพันธ  ควรจะมีการ
จางบุคลากรที่มีความสามารถ  เพ่ือจะไดทําการประเมินผลงานภายในไดอยางตอเน่ือง  
และเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหาร  แตก็ควรจะมีการจางผูเช่ียวชาญจากภายนอก  
เม่ือแนวคิดหรือเทคนิคใหมๆ  มีความสําคัญ  และเมื่อตองการใหการประเมินผลเปนไป
อยางปราศจากอคติ  เพื่อใหฝายบริหารระดับสูงม่ันใจวาโครงการไดบรรลุถึงวัตถุประสงค
ท่ีตองการ 
 
การนําผลของการประเมินผลมาใชในการตัดสินใจ 
 
  นักประชาสัมพันธสวนใหญกังวลตอการประเมินผล เพราะหากการ
ประเมินผลไมเปนท่ีนาพอใจ  อาจทําใหตองสูญเสียตําแหนงหนาท่ีการงานหรือตองออก
จากงานได  เพื่อลดความรูสึกน้ี  ฝายบริหารควรทําความเขาใจวา  การประเมินผลน้ันทํา
เพ่ือใหทราบถึงผลการทํางาน  โดยเฉพาะโครงการที่ไมสามารถบรรลุเปาหมายท่ีตองการ
จะชวยในการเรียนรูขอผิดพลาดตางๆ เพ่ือนํามาปรับปรุงการดําเนินงานใหดีข้ึน  ไมให
เกิดขอผิดพลาดเชนน้ันซํ้าอีกในอนาคต 
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  สําหรับขอมูลเกี่ยวกับโครงการที่ไดจากการประเมินผลน้ันอาจบงช้ีถึง
แนวทางในการดําเนินงานขององคการไดหลายประการ  ดังนี้ 35 

1. ดําเนินโครงการนั้นตอไป 
2. ดําเนินโครงการนั้นตอไป  แตมีการเปลี่ยนแปลงบางอยาง 
3. ยุติโครงการนั้น  เน่ืองจากบรรลุวัตถุประสงคแลว 
4. คอยๆ  ลดโครงการนั้นทีละนอย  จนเลิกไปในที่สุด 
5. เร่ิมโครงการใหม 

 
จากตัวอยางในเรื่องลิ้นปดเปดของทอเคร่ืองปฏิกรณกัมมันตภาพรังสี

ทํางานบกพรอง36  หากลิ้นปดเปดสํารองสามารถทํางานแทนที่ไดอยางรวดเร็ว  พนักงาน
ไม  มีอันตรายใดๆ  เกิดข้ึน  ในกรณีน้ีการปฏิบัติตามวิธีท่ี 3  จะเหมาะสมท่ีสุด  แตหากมี
ขาวลือแพรกระจายไปทั่วทําใหชุมชนเกิดความหวาดระแวงแลว  ก็ควรปฏิบัติตามวิธีท่ี 4  
เพ่ือใหพนักงานและคนในชุมชนเกิดความมั่นใจในสถานการณท่ีสงบแลว  แตถาหาก
สถานการณท่ีโรงงานยังไมอาจแกไขได  ก็ยังไมควรที่จะยุติการสื่อสาร  จนกวาองคการ
จะสามารถแกไขสถานการณใหกลับเปนปกติได 
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คําถามทายบท 
1. ใหทานระบุเหตุผลที่ตองมีการวัดและประเมินผล  เม่ือดําเนินงานโครงการ

ประชาสัมพันธแลว  จงอธิบายพรอมยกตัวอยางประกอบใหชัดเจน 
2. จงอธิบายถึงข้ันตอนในกระบวนการประเมินผล 
3. ใหทานอธิบายถึงวิธีการประเมินผลท่ีนักประชาสัมพันธนิยมใชมาใหเปนที่เขาใจ 
4. ทานคิดวา  เร่ืองราวเกี่ยวกับสินคาและบริการที่ไดรับการเผยแพรในส่ือมวลชน

น้ันควรมีการประเมินผลโดยใชอัตราคาโฆษณาหรือไม  เพราะเหตุผลใด 
5. ใหทานอธิบายถึงวิธีการตางๆ ท่ีใชในการประเมินผลสื่อและกิจกรรมที่องคการ

จัดทําข้ึน  มาใหเปนที่เขาใจ 
6. จงอธิบายถึงอุปสรรคในการวัดและประเมินผล 

 

กรณีศึกษา  ภาวะโลกรอน 
 

จากภาวะโลกรอน (Global warming) ท่ีมีความรุนแรงมากข้ึน  ท่ีเห็นได
จากขอมูลของคณะกรรมการของรัฐบาลนานาชาติ วาดวยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศท่ีมีองคการวิทยาศาสตร ไดรวมมือกับองคการสหประชาชาติ เฝาสังเกต
ผลกระทบตางๆ และไดพบหลักฐานใหมท่ีแนชัดวา จากการท่ีภาวะโลกรอนข้ึนในชวง 50 
กวาปมาน้ี สวนใหญเปนผลมาจากการกระทําของมนุษย ซ่ึงสงผลกระทบอยางตอเน่ืองให
อุณหภูมิของโลกเพิ่มข้ึนในทุกหนทุกแหง ประมาณ 1.4 - 5.8 องศาเซลเซียส 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศไมไดเปลี่ยนแปลงไปทีละเล็กทีละนอย 
แตเปนการเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงซึ่งเกิดข้ึนบอยคร้ัง และมีความรุนแรงมากขึ้นเร่ือยๆ 
ตัวอยางท่ีเห็นไดชัดไดแก ความแหงแลงอยางรุนแรง วาตภัย อุทกภัย พายุฝนฟาคะนอง 
พายุทอรนาโด แผนดินถลม และการเกิดพายุรุนแรงฉับพลัน  นอกจากนี้ ยังมีการ
คาดการณวา การที่อุณหภูมิของโลกสูงข้ึน เปนเหตุใหปริมาณผลผลิตเพื่อการบริโภค
โดยรวมลดลง ซ่ึงทําใหจํานวนผูอดอยากหิวโหยเพิ่มข้ึนอีก 60-350 ลานคน  และยังมีผล
ใหโรคระบาดตางๆ แพรกระจายไดรวดเร็วยิ่งข้ึนดวย 

กองทุนสัตวปาโลกสนับสนุนรายงานของคณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาล
วาดวยความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศจากองคการสหประชาชาติท่ีไดเนนย้ําวา เรา
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  กรุงเทพมหานคร (กทม.) เห็นวา  ประชาชนในกทม.สามารถมีสวนรวมใน
การชวยชะลอปญหาดังกลาวได  จึงไดจัดโครงการรณรงคเพ่ือลดภาวะโลกรอนข้ึน  โดย
คร้ังแรกจะขึ้นในวันท่ี  9  พฤษภาคม  2550  และจะจัดตอเน่ืองในวันท่ี 9 ของทุกเดือน  
วัตถุประสงคของโครงการคือ  ตองการใหประชาชนในกรุงเทพมหานครมีสวนรวมในการ
ลดภาวะโลกรอนอยางตอเน่ือง 
  กิจกรรมท่ีจัดข้ึนในคร้ังแรก  ก็มี  การดับไฟในถนนสําคัญ  5  สายไดแก  
ถนนสุขุมวิท  ถนนสีลม  ถนนขาวสาร  ถนนเพชรบุรี  และถนนราชดําเนิน  เร่ิมเวลา  
19.00 น.เปนเวลา  15  นาที  นอกจากน้ียังเชิญชวนใหประชาชนใน กทม. รวมกันดับไฟ
ดวงท่ีไมจําเปนที่บานดวย 
  ในการดําเนินงานเพ่ือประชาสัมพันธโครงการดังกลาว  ไดมีการจัดแถลง
ขาวโดยผูวาการ กทม. เปนผูแถลงขาวเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ ท่ีจัดข้ึนพรอมเชิญชวน
ประชาชนใหมีสวนรวมในโครงการดวย  นอกจากน้ีก็มีการจัดทําแฟมขาว  เอกสารขาว  
การใหสัมภาษณส่ือมวลชน  ตลอดจนแจกหนังสือคูมือเกี่ยวกับภาวะโลกรอน 
 
คําถาม 
  ใหทานบอกถึงวิธีการตางๆ ท่ีจะใชในการประเมินผลกิจกรรมตางๆ ท่ี
กทม. จัดข้ึน 
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