
 
 
 
 

 
วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพ่ือใหทราบถึงความหมายของปญหาและโอกาสในการดําเนินงานประชาสัมพันธ 
2. เพ่ือเรียนรูถึงความแตกตางระหวางปญหาและกรณีศึกษา 
3. เพ่ือใหสามารถอธิบายถึงประโยชนเปรียบเทียบในการศึกษาปญหาและกรณีศึกษา  

 
 

การศึกษาดานประชาสัมพันธน้ัน นอกจากจะศึกษาหลักการ วิธีการ
ตลอดจนเครื่องมือท่ีจะนํามาใชในการดําเนินงานประชาสัมพันธแลว   ส่ิงท่ีสําคัญก็คือ   ผู
ศึกษาจะตองรูจักนําหลักการและวิธีการที่ไดศึกษาไปนี้มาปรับใชกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึน
จริงใหได   วิธีการหน่ึงท่ีจะชวยเพิ่มทักษะดานน้ีใหกับผูศึกษาก็โดยการศึกษาถึงวิธีการท่ี
นักประชาสัมพันธใชในการแกปญหาท่ีเผชิญในอดีตวา   เม่ือมีปญหาลักษณะน้ันๆ  
เกิดข้ึน  มีวิธีการแกปญหาน้ันๆ  อยางไร  ซ่ึงวิธีการที่ใชในการแกปญหาน้ีอาจบรรลุผล
หรือไมบรรลุผลท่ีตองการก็ได    แตก็ชวยใหผูศึกษาเห็นถึงแนวทางและลักษณะการนํา
ทฤษฎีมาใชกับสถานการณท่ีเกิดข้ึนได    ในสวนน้ีจึงควรทราบถึงความแตกตางระหวาง
ปญหาและกรณีศึกษา  และประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษาดวยปญหาและกรณีศึกษา 
 

ปญหาและโอกาส 
 

ปญหาดานการประชาสัมพันธ   หมายถึง   คําถามหรือเร่ืองราวท่ี
เกี่ยวของกับความสงสัยความไมแนใจหรือความยุงยาก   ท่ีนักประชาสัมพันธจะตอง
ดําเนินการเพื่อแกไขหรือใหคําอธิบายเหตุการณน้ัน1  ปญหาเปนส่ิงท่ีกําลังดําเนินอยูและ
ยังไมจบส้ิน  จึงยังไมมีวิธีการแกไขหรือการดําเนินการใดๆ 

ปญหาและกรณศีึกษา 
บทที่  2 
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ปญหาน้ันมิไดหมายความถึงเฉพาะสถานการณท่ีไมดีหรืไมเปนที่ตองการ
ท่ีตองเผชิญเทาน้ันยังหมายความรวมถึง   โอกาสที่เกิดข้ึนดวย   โอกาสนั้นหมายถึง   
เหตุการณหรือเร่ืองราวที่เปนจริงท่ีสามารถที่จะสรางหรือกอใหเกิดบรรยากาศที่ดีตอ
องคการดวย   เชน   การท่ีทีมรักบี้ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงชนะเลิศการแขงขันรักบี้
ระหวางสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย   และไดเปนตัวแทนไปแขงขันในตางประเทศ   
ในกรณีน้ีการเสนอเร่ืองราวนี้ไปยังกลุมผูสนใจกีฬาประเภทน้ีจะมีผลใหกลุมน้ีมีความรูสึกท่ี
ดีตอมหาวิทยาลัยรามคําแหงได    สถานการณ นี้ จึงถือเปนโอกาสท่ีจะสรางให
กลุมเปาหมายมีความรูสึกท่ีดีตอองคการได   หรือการท่ีนักบินของบริษัท   การบินไทย  
จํากัด  ไดพยายามนําเคร่ืองบินรอนลงไดอยางปลอดภัยท่ีสนามบินในญี่ปุน  ภายหลังจาก
ท่ีเกิดระเบิดท่ีสวนหางของเครื่องกลางอากาศก็จัดเปนโอกาสท่ีควรเผยแพรเร่ืองราว  
เพื่อใหชาวตางประเทศทราบและยอมรับในความสามารถของคนไทย   ซ่ึงเปนการนํา
ช่ือเสียงมาสูประเทศไทย  เปนตน 

การศึกษาปญหาหรือโอกาสดานการประชาสัมพันธ  เพื่อท่ีจะคาดคะเน
และหาวิธีการแกไขปญหาหรือวิธีการดําเนินการเพื่อฝกฝนใหมีประสบการณในอัน ท่ีจะ
นําไปใชในการคาดคะเนปญหาและโอกาสและวิธีการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาหรือการ
สรางโอกาสในการปฏิบัติงานจริง  ท้ังน้ี  เพราะนักประชาสัมพันธท่ีดีจะตองพยายามศึกษา
เหตุการณตางๆ  รอบตัวแลวพิจารณาวาเหตุการณเหลาน้ันจะกอใหเกิดปญหาตอองคการ
หรือไม   หากเห็นวาจะเปนปญหา  ก็ตองหาวิธีดําเนินการเพื่อแกไขซ่ึงจะตองแกไขให
สําเร็จลุลวงไปโดยเร็ว   มิใหลุกลามใหญโต   หรืออาจกลาวไดวา   นักประชาสัมพันธท่ีดี
จะตองพยายามดําเนินการเพ่ือมิใหมีปญหาเกิดข้ึน   โดยการศึกษาและคาดคะเนวาส่ิงใด
จะกอใหเกิดปญหาแลวรีบดําเนินการแกไขเสียกอนที่จะลุกลามใหญโต   แตถาหากเกิด
ปญหาข้ึนแลวก็จะตองพยายามหาวิธีการแกปญหาน้ันในทุกวิถีทาง   ซ่ึงการแกไขปญหา
น้ันอาจทําไดหลายวิธี   นักประชาสัมพันธก็ตองเลือกวิธีการที่เหมาะสม   หรือหากเห็นวา
สถานการณท่ีเกิดข้ึนจะเปนโอกาสที่สามารถดําเนินการเพื่อใหเหตุการณน้ันใหเปน
ประโยชนแกองคการใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดและอยางเหมาะสม 
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กรณีศึกษา 
 
กรณีศึกษา (Case study)  หมายถึง   เร่ืองราวหรือปญหาที่เกิดข้ึนแลว   

มีการแกไขปญหาน้ันแลวเน่ืองจากปญหาหรือเร่ืองราวนั้นเปนส่ิงท่ีนาสนใจ   จึงมีผูนํา
เร่ืองราวหรือปญหาน้ันมาบอกกลาวหรือดัดแปลงเพื่อเปนแนวทางแกผูอื่นในอันท่ีจะศึกษา
และฝกฝนประสบการณที่จะหาวิธีการแกไขปญหาน้ัน   เพ่ือประโยชนในการนําไปปรับใช
กับเร่ืองราวหรือปญหาท่ีคลายคลึงกันที่อาจประสบในชีวิตการทํางานจริงได 
  กรณีศึกษาเปนปญหาหรือเร่ืองราวที่เกิดข้ึนที่มีการสรุปสถานการณ
สําคัญๆ  อาจรวมถึงวิธีการแกไขปญหาน้ันและไดผลที่ไดรับดวย   ซ่ึงในการศึกษา
กรณีศึกษาน้ี   ผูศึกษาจะตองเขาใจวากรณีศึกษาเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนในอดีต   ในเวลา  
สถานท่ี  และวัฒนธรรมหน่ึง   การศึกษาเปนการศึกษาเพ่ือเพิ่มประสบการณเทาน้ัน   
หากเม่ือไปปฏิบัติงานจริง  เผอิญมีปญหาท่ีคลายคลึงกับกรณีศึกษาท่ีไดศึกษามาแลว  
วิธีการแกไขท่ีไดศึกษามาแลวน้ัน   อาจนํามาใชกับปญหาท่ีเกิดข้ึนไมได   เน่ืองจาก  
เวลา  สถานท่ี  วัฒนธรรม  และสถานการณตางๆ  เปลี่ยนแปลงไป  แตผูศึกษาก็สามารถ
นําส่ิงไดศึกษาน้ีไปประยุกตใชเพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได 
 
การศึกษาดวยกรณีศึกษา 

กรณีศึกษา  หมายถึง  การบันทึกสถานการณและส่ิงท่ีเกิดข้ึนขององคการ
แหงหน่ึงท่ีผูบริหารองคการนั้นไดเผชิญมา  โดยการใหขอเท็จจริง  ความคิดเห็น  และส่ิงท่ี
จําเปนอื่นๆ  ท่ีผูบริหารจะตองคํานึงถึงในการตัดสินใจดําเนินการ   หรืออาจกลาวไดวา  
กรณีศึกษา  ก็คือปญหาท่ีไดเกิดข้ึนและแกไขปญหาน้ันจบส้ินไปแลวและผูท่ีเกี่ยวของหรือ
สนใจปญหาน้ันไดสรุปหรือดัดแปลงสถานการณน้ันไวเพ่ือเปนแนวทางแกผูอื่น 
  การศึกษาดวยกรณีศึกษา   จะแตกตางจากการศึกษาดวยวิธีอื่นๆ  และ
การเรียนดวยวิธีน้ีนักศึกษาจะตองมีบทบาทมากกวาการน่ังฟงคําบรรยาย  การศึกษาดวย
กรณีศึกษาน้ี  นักศึกษาจะตองสนใจสภาพแวดลอมขององคการ  และสมมติตนวา   เปน
ผูบริหารขององคการนั้นในการท่ีจะตองตัดสินใจเกี่ยวกับสถานการณน้ันๆ 
  การศึกษาดวยกรณีศึกษาน้ี   มักจะทําใหนักศึกษารูสึกไมม่ันใจวา   ได
ตัดสินใจถูกหรือผิด   เพราะตองตัดสินใจภายใตขอมูลจํากัดและภายในเวลาจํากัดดวย   
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  การศึกษาดวยกรณีศึกษา  จะมีผลใหเกิดพัฒนาทักษะในการคิด  การ
ตัดสินใจและการสื่อสาร  น่ันคือ  นักศึกษาจะตองรูจักวิเคราะหสถานการณท่ีเปนปญหา  
เรียนรูวิธีการใหเหตุผลเมื่อเผชิญกับปญหา  เรียนรูวิธีการเสนอแนวการวิเคราะหและความ
คิดเห็นของตนในลักษณะท่ีนาเช่ือถือ  ตลอดจนตองรูจักโตแยงและใหเหตุผลสนับสนุน
แนวการวิเคราะห   การตัดสินใจ   และแผนการดําเนินงานของตนทั้งการพูดและการเขียน
ดวย 
  การเตรียมตัวสําหรับการศึกษาโดยวิธีใชกรณีศึกษาน้ี   ส่ิงแรก  คือ  
นักศึกษาจะตองอานกรณีศึกษาน้ันอยางรวดเร็ว  เพื่อใหรูลักษณะของปญหาท่ีเกิดข้ึน  
ประเภทองคการท่ีเกี่ยวของและขอมูลอื่นๆ  อยางกวางๆ   ตอมานักศึกษาจะตองอาน
กรณีศึกษาโดยละเอียดเพื่อใหรูถึงขอเท็จจริงท่ีสําคัญๆ  และตองไมยอมรับขอมูลท่ีใหมา
ทุกอยาง   เม่ือขอมูลน้ันไมนาเช่ือถือ   และในสวนของการวิเคราะหขอเท็จจริง  บอยคร้ังท่ี
อาจมีการใหขอมูลเปนตัวเลขเพื่อใหสามารถคํานวณและเปรียบเทียบได   เพ่ือจะชวยใน
การวิเคราะหปญหาไดดีข้ึน   ควรอานกรณีศึกษาหลายๆ คร้ังสําหรับกรณีศึกษาท่ีมีขอมูล
นอยมาก  นักศึกษาก็จะตองกําหนดสมมติฐานของสถานการณและตัดสินใจภายใต
สมมติฐานน้ัน 
  เม่ือไดศึกษาจากขอเท็จจริงจากกรณีศึกษาแลว  ข้ันตอนตอไป   คือ   การ
กําหนดปญหาท่ีผูบริหารท่ีเกี่ยวของจะตองใหความสนใจ   บอยคร้ังส่ิงท่ีเกิดข้ึนจะไมบงช้ี
ถึงปญหาอยางชัดเจน  นักศึกษาจะตองฝกกําหนดปญหาจากสถานการณบงช้ี   และ
บางคร้ังอาจตองมีการแยกพิจารณาปญหาเปนสวนๆ 
  เม่ือทราบถึงปญหาแลว  ก็จะตองหาทางเลือกท่ีจะแกไขปญหาน้ัน   ซ่ึง
วิธีการแกไขปญหาน้ันอาจมีทางเลือกท่ีจะแกไขปญหาน้ันไดมากมาย   ในขั้นน้ี นักศึกษา
จะตองระมัดระวังไมใหเกิดอคติหรือผูกพันกับทางเลือกใดเลือกหน่ึงมากเกินไปกอนที่จะมี
การประเมินทางเลือกท้ังหมด 
  เม่ือไดทางเลือกตางๆ แลว  ก็จะตองมีการประเมินทางเลือกตางๆ 
เหลาน้ัน  ซ่ึงในขั้นตอนน้ีเปนขั้นตอนของการวิเคราะหท่ีนักศึกษาจะหาและวิเคราะหขอมูล
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  เม่ือวิเคราะหทางเลือกตางๆ  อยางรอบคอบแลว  นักศึกษาจะตองทําการ
ตัดสินใจวาจะเลือกทางเลือกใดเพื่อนําไปปฏิบัติ  ในการพิจารณาตัดสินใจเลือกทางเลือกน้ี  
นักศึกษาควรจะตองพิจารณาแผนการปฏิบัติทุกแงทุกมุม  และแผนงานนั้นควรมีโอกาสท่ี
จะบรรลุถึงวัตถุประสงคท่ีผูบริหารระดับสูงตองการดวย  และเมื่อกําหนดกลยุทธอยาง
กวางๆ  แลวจะตองกําหนดวา  จะใหใครทําอะไร  ท่ีไหน  เม่ือไหร  และอยางไร 
  การศึกษาดวยกรณีศึกษาท่ีสมบูรณน้ันจะตองมีการอภิปรายในช้ันเรียน  
ในการอภิปรายน้ีอาจารยผูสอนจะทําหนาท่ีเปนผูส่ือสารมากกวาผูบรรยายโดยจะกําหนด
แนวทางในการอภิปรายและเรียกใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็น  เพ่ือใหนักศึกษาเรียนรู
ถึงการมีสวนรวมในช้ันเรียน 
  การอภิปรายในชั้นเรียนน้ี  นักศึกษาอาจพบวา  ความคิดเห็นของ
นักศึกษาอ่ืนแตกตางจากความคิดเห็นของตน  ท้ังน้ี  อาจเน่ืองจากนักศึกษาไดมองขาม
ความสําคัญของนักศึกษาอ่ืน 
  ในกระบานการเสนอความคิดเห็นและช้ีแจงตอบโตความคิดเห็นท่ีแตกตาง
ของนักศึกษาอื่นๆ น้ัน  จะทําใหนักศึกษาแตละคนไดพิจารณาแนวคิดของตนกอนที่จะมี
การอภิปราย  ซ่ึงจะนําไปสูการไดเห็นปญหาชัดเจนขึ้น  รูถึงแนวทางการตีความหมายและ
เหตุการณตางๆ  ไดหลายแงหลายมุม  และทําใหรูถึงความซับซอนในการตัดสินใจของ
ฝายบริหารไดดีข้ึน 

 
ประโยชนเปรียบเทียบในการศึกษาปญหาและกรณีศึกษา 
 
  การศึกษาปญหาและกรณีศึกษาตางก็มีประโยชนแกผูศึกษาในการเพิ่ม
ประสบการณและทักษะในการแกปญหาท่ีตองเผชิญได   อยางไรก็ตาม  โดยอาจสรุป
ประโยชนท่ีไดรับตามขั้นตอนการดําเนินงานประชาสัมพันธเปรียบเทียบระหวางการศึกษา
ปญหาและกรณีศึกษาไดดังแสดงในตารางที่  2.1 
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ปญหา                                                  กรณีศึกษา                    

การวิจัย 
1. 1. ฝกหัดการระบุปญหา                                     อธิบายถึงลักษณะของปญหาและเบื้องหลังของ

ปญหา  ความเปนมาและสาเหตุท่ีเปนไปได 
2. ระบุเปาหมายเพ่ือหาทางแกปญหา 
3. พิจารณาทางแกของปญหาโดยวิธีอื่นๆ 

การวางแผน 
1. ฝกกําหนดวัตถุประสงคท่ีจะดําเนินงาน  1. พิจารณาวากลุมเปาหมายใดเปนกลุมเปาหมายที่มี

ความสําคัญกอนหลังและแตละกลุมเกี่ยวของกับ
ปญหาน้ันอยางไร 

2. กําหนดกลุมเปาหมาย  ซึ่งจะตองศึกษาถึงส่ิงท่ี
กลุมเปาหมายรูและเชื่อถือ   

2.  พิจารณาปจจัยหรือสถานการณท่ีใหความสําคัญ
ในกรณีศึกษา 

3. พัฒนากลยุทธกลยุทธดานขาวสารและส่ือท่ีจะใช
ใ นก า ร ส่ื อ ส า รกั บ ก ลุ ม เ ป า หม ายอย า ง มี
ประสิทธิภาพ  โดยใหมีความยืดหยุน  และ
เปนไปไดภายใตขอจํากัดขององคการ 

 

4. พัฒนายุทธวิธีดานขาวสารและส่ือตางๆ ท่ีจะใช
ในการส่ือสารกับกลุมเปาหมายใหบรรลุผลท่ี
ตองการ 

 

5. ดํา เนินการเ พ่ือใหฝ ายบริหารและฝายอื่ น
เห็นชอบและจัดสรรงบประมาณและกําลังคน 

 

การดําเนินการ 
1. ดําเนินงานตามแผนงานท่ีไดวางไว  โดยเนนใน

การฝกปฏิบัติงานดานตางๆ  
1 .   พิจารณาเค ร่ืองมือและเทคนิค ท่ีใช ในเรื่ อง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเขาถึง
กลุมเปาหมาย 

2. พิจารณาวาฝายบริหารใหการสนับสนุนทั้ ง
โครงการอยางตอเนื่องหรือไม  หรือโดยดูผลดาน
อื่นๆ ท่ีจะชวยในการแกปญหาน้ัน 

3. ทราบถึงตัวอยางการแกปญหาทั้งเครื่องมือและ
เทคนิคการประชาสัมพันธท่ีใช 

      
ตารางที่  2.1 ประโยชนเปรียบเทียบในการศึกษาปญหาและกรณีศึกษา 
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การประเมินผล 
1. ฝกประเมินผลหรือประสิทธิภาพของโครงการโดย

เลือกใชวิธีการตางๆ ใหเหมาะสมกับปญหา
   

1.   เสนอแนะวิธีการที่ดีกวาในการแกปญหา  ซึ่งอาจ
นําไปใชในการแกปญหาท่ีคลายคลึงอันอาจ
เกิดขึ้นในอนาคต 

2. วิเคราะหบทเรียนจากวิธีการท่ีใชในการแกปญหา 
หาขอดีขอเสียและผลท่ีไดรับจากวิธีการท่ีใชใน
การแกปญหา  

 
 ตารางที่  2.1 ประโยชนเปรียบเทียบในการศึกษาปญหาและกรณีศึกษา (ตอ) 

 
 
กรณีศึกษาของบริษัท  ไฮโปเตททิคอล  เปเปอร  จํากัด3 

 
  กรณีศึกษาน้ีเปนเร่ืองราวที่แตงขึ้นเพื่อแสดงใหเห็นถึงการทํางานดานการ 
ประชาสัมพันธ 
 

ความเปนมา 
  บริษัท  ไฮโปเตททิคอลเปเปอร  จํากัด   เปนบริษัทผูผลิตกระดาษขนาด
ใหญแหงหน่ึงของประเทศสหรัฐอเมริกา  ตลาดสําคัญอยูท่ีแคลิฟอรเนีย  บริษัทขายหุนใน
ตลาดหุนของประเทศ  มีผูถือหุนกระจายกันอยูท่ัวประเทศ  แมวาสวนใหญอยูทางซีก
ตะวันตกของประเทศ 
  กิจการดําเนินงานโดยมีกําไรมาโดยตลอด  เคร่ืองมือเคร่ืองจักรอยูในสภาพ
ดี  บริษัทมีการวิจัยพัฒนาท่ีดีมาก  สินคาจึงมีคุณภาพดีมาก 
  บริษัทมีสํานักงานใหญอยูในพอรทแลนด  รัฐโอเรกอน  และมีโรงงาน  2  
แหง  แหงหน่ึงอยูท่ีรัฐโอเรกอน  อีกแหงหน่ึงอยูท่ีรัฐวอชิงตัน 
  โรงงานท่ีใหญท่ีสุดอยูท่ีเมืองริเวอรซิต้ี   ในรัฐโอเรกอน  เมืองท่ีมีพลเมือง
ประมาณ  40,000  คน  ต้ังอยูบนแมนํ้าเล็กๆ  ท่ีไหลไปบรรจบกับแมนํ้าวิลาเนทท  2-3  
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  การดําเนินงานทุกดานของบริษัทน้ีเปนไปดวยดีมาก  ยกเวนเรื่องหน่ึง  คือ  
โรงงานที่รัฐโอเรกอนกอใหเกิดภาวะมลพิษแกนํ้าและอากาศ  แมวาบริษัทไดดําเนินการ
บางอยางท่ีจะลดปริมาณสารที่กอใหเกิดมลภาวะ  แตการกําจัดน้ันก็ทําไดเปนเพียง
บางสวนเทาน้ัน  เพราะยังมีไอควันของสารซัลเฟอรลอยข้ึนจากกองขยะสารเคมีและละลาย
ลงไปในแมนํ้า 
  ผูบริหารสําคัญของบริษัทเปนบุคคลท่ีมีความสามารถและมีการรวมมือกัน
เปนอยางดี  ประธานของบริษัท  คือ  จอหน  เอ  ปเตอร  ทํางานท่ีบริษัทน้ีมานาน  32  ป  
โดยเร่ิมไตเตามาจากฝายผลิต  คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบดวย  ประธาน
บริษัท  รองประธานฝายผลิต  รองประธานฝายการตลาด  รองประธานฝายการเงิน  และ
บุคคลภายนอกอีกจํานวนหน่ึง  ซ่ึงเปนนายธนาคาร  นักกฎหมาย  และนักอุตสาหกรรม
บริษัทมีหัวหนาแผนกประชาสัมพันธ  ช่ือ  ปเตอร  ไรอัน ท่ีทํางานข้ึนตรงตอประธาน
บริษัท 
 
ปญหา 
  ขณะท่ีเร่ืองสภาพแวดลอมเปนพิษเปนเร่ืองท่ีกําลังอยูในความสนใจของ
มหาชน  ปเตอร  ไรอันไดรายงานตอประธานบริษัทเปนระยะๆ  เกี่ยวกับการท่ีมหาชนให
ความสนใจตอเร่ืองน้ีมากข้ึน  และเตือนวา  ในที่สุดบริษัทจะตองดําเนินการบางอยางท่ีจะ
ขจัดการกอใหเกิดภาวะมลพิษใหหมดส้ินไป  ซ่ึงประธานบริษัทก็รับฟงและเห็นดวยใน
หลักการ  แตก็มักสรุปดวยถอยคํา  เชน  การทําเชนน้ันจะเปนการเสียคาใชจายจํานวน
มหาศาล  และเขายังมองไมเห็นเหตุผลหรือความจําเปนที่วา  เหตุใดบริษัทจึงตอง
ดําเนินการเพื่อขจัดภาวะมลพิษแตเพียงแหงเดียวในขณะท่ีบริษัทคูแขงก็ยังกอใหเกิด
มลภาวะแบบเดียวกัน 
  ในระหวางฤดูใบไมผลิในปหน่ึง  ฝายประชาสัมพันธไดตรวจสอบมติมหาชน  
พบวามหาชนจะใหความสนใจในปญหามลพิษเพิ่มมากข้ึน  การวิพากษวิจารณเกี่ยวกับ
ปญหามลพิษที่มีท้ังการพูดและการเขียนไดทวีจํานวนมากขึ้นและรุนแรงมากขึ้น  สวนใหญ
มุงท่ีโรงงานของบริษัทท่ีเมืองริเวอรซิต้ี   ในการติดตามการแสดงความคิดเห็นอยาง
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  สต๊ิกเกอรท่ีมีขอความ “Stop Pollution Now”  ติดตามสถานที่ตางๆ  หนา

ตามากขึ้น  และคลารคก็ปรากฏเปนขาวตามหนาหนังสือพิมพบอยคร้ังข้ึน   ในการเสนอ
ความคิดเห็นตอมหาชนทุกคร้ัง  คลารคไดบอกผูฟงของเขาวา  “วิธีเดียวท่ีจะลดภาวะ

มลพิษ  ก็คือ  หยุดการกอใหเกิดมลภาวะเสียแตเด๋ียวน้ี” 

  ฝายประชาสัมพันธเร่ิมทําวิจัยแบบไมเปนทางการและพบวาคนจํานวนมาก
เห็นดวยกับคลารคมาก  จนปเตอร  ไรอันตระหนักถึงความจําเปนท่ีจะตองมีการประเมิน
มติมหาชนใหถูกตองชัดเจน  จึงไดเสนอตอประธานบริษัทเพ่ือขอดําเนินการสํารวจความ
คิดเห็นของคนทั้งรัฐเพื่อใหทราบถึงความรุนแรงของความรูสึกท่ีมีตอเร่ืองภาวะมลพิษ 
  เน่ืองจากการสํารวจจะเสียคาใชจายหลายพันดอลลาร  จึงตองทําให
ประธานบริษัทเช่ือม่ันวารายจายน้ีเปนส่ิงจําเปน  ปเตอร  ไรอันจึงจัดทําแผนงานอยางเปน
ทางการและนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารบริษัท  ซ่ึงมีการโตแยงอยางเผ็ดรอนใน
ระหวางการประชุม   แตในท่ีสุดการวิจัยก็ไดรับอนุมัติใหดําเนินการได 
  ฝายประชาสัมพันธเร่ิมลงมือทําการวิจัยสนามในทันทีและเร่ิมคิดเกี่ยวกับส่ิง
ท่ีจะเสนอแนะหากผลการวิจัยพิสูจนไดวาปญหาน้ีมีความรุนแรงจริงอยางท่ีสงสัย  สัปดาห
ตอมา  คลารคประกาศวา  เขาจะลงสมัครรับเลือกต้ังเปนวุฒิสมาชิกของรัฐในนามผูสมัคร
อิสระบนพื้นฐานคํา  3  คํา  คือ  “Stop Pollution Now” 

  ปเตอร  ไรอัน  เพ่ิงจะอานรายงานขาวเร่ืองน้ีจากหนังสือพิมพ  เม่ือ
ประธานบริษัทเรียกเขาพบและพูดวา  “ผมเพิ่งไดรับโทรศัพทจากแซม  ไวท  (ประธานของ

บริษัทผูผลิตกระดาษอีกแหงหน่ึง  และเขาคิดวาเราจะตองหยุดคลารคเด๋ียวน้ี  คุณรูอะไร
เกี่ยวกับคลารคบาง” 

  ปเตอร  ไรอันรายงานวา  คลารคเปนคนที่มีความสามารถมาก  ความเห็น
ของเขามีสวนถูก  และไดรับการสนับสนุนจากคนจํานวนมาก  และการคัดคานใดๆ  จะทํา
ใหเขาแข็งแกรงขึ้น  หลังจากท่ีพูดคุยกันระยะหน่ึง  ประธานบริษัทเห็นดวยกับความคิด
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  ผลการสํารวจมติมหาชนเสร็จสมบูรณใน 7 สัปดาห  และบอกถึงปจจัย
สําคัญ  2  ประการ  คือ  

1. 62  เปอรเซ็นตของประชาชนที่สํารวจ  เห็นชอบที่จะใหออกกฎหมาย
บังคับโรงงานกระดาษใหหยุดการดําเนินการจนกวาจะติดต้ังเคร่ืองมือ
อุปกรณขจัดมลพิษ 

2. 88  เปอรเซ็นตของประชาชนในเมืองริเวอรซิต้ี  คัดคานการออก
กฎหมายดังกลาว  (เห็นไดชัดวา  เน่ืองจากรายไดของบุคคลเหลาน้ีมา
จากโรงงานกระดาษ) 

ป เตอร   ไรอันได เสนอรายงานผลการสํ ารวจ ท่ีสมบู รณต อคณะ
กรรมการบริหาร  และกลาววา  “สถานการณน้ีรุนแรงมาก  ผมไมรูวาเรามีเวลาเหลือ

เทาไหร  แตบริษัทจะตองตัดสินใจวาจะขจัดภาวะมลพิษหรือจะปดโรงงาน  และเราตอง
ตัดสินใจโดยเร็ว” 

หลังจากท่ีมีการอภิปรายและโตแยงกันพอควรแลว   ประธานบริษัทไดส่ัง
ใหทําการศึกษาความเปนไปไดของโครงการขจัดมลภาวะ  ซ่ึงรวมถึงการติดต้ังเคร่ืองจักร
เคร่ืองมือท่ีจําเปน  คาใชจายท่ีตองเสีย  ผลกระทบที่มีตอสินคาและบุคลากร  และเวลาที่
ตองใชในการเปลี่ยนแปลงคร้ังน้ี   โดยใหเวลาในการจัดทํารายงานขั้นตน  2  เดือน  และ
กําหนดใหสงรายงานฉบับสมบูรณในวันท่ี  1  ธันวาคม  ปเตอร  ไรอันจึงเสนอวา  ควร
จัดทําจดหมายถึงผูถือหุนเพื่อแจงใหทราบถึงปญหาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมท่ีขยายวงกวาง
ข้ึนและแจงใหทราบวา  บริษัทกําลังดําเนินการศึกษาความเปนไปไดเกี่ยวกับการขจัดภาวะ
มลพิษนี้อยู  ประธานบริษัทเห็นดวย  ปเตอร  ไรอัน  จึงทํางานรวมกับเลขานุการบริษัท  
เพ่ือรางจดหมายใหประธานบริษัทลงนามเพื่อสงไปยังผูถือหุนในอีก  2  วันตอมา 

ขณะที่การรณรงคเพ่ือใหไดรับเลือกเปนวุฒิสมาชิกของคลารคดําเนินอยู  
ผลการสํารวจความนิยมของประชาชนแสดงใหเห็นวา  เขาไดรับความนิยมเหนือคูแขงจาก  
2  พรรคใหญ 

เม่ือประธานบริษัทไดรับรายงานขั้นตนเกี่ยวกับแผนการขจัดภาวะมลพิษ  
เขาตกตะลึงเนื่องจากโครงการนี้ตองใชเงินลงทุนจํานวนหลายลานเหรียญดอลลาร  และใช
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เม่ือถึงวันเลือกต้ัง  ปรากฏวา  คลารคชนะดวยคะแนน  58  เปอรเซ็นต 
ของผูมาใชสิทธิท้ังหมดในเขตนั้น 

วันท่ี  1  ธันวาคม  ประธานบริษัทไดรับรายงานฉบับสมบูรณเกี่ยวกับ
โครงการขจัดมลภาวะ  แตเขาตัดสินใจที่จะรอไวจนถึงวันที่  1  ของปหนากอนท่ีจะนําเสนอ
ตอคณะกรรมการบริหารบริษัท 

เม่ือเปดประชุมสภาฯ ในวันท่ี  2  มกราคม  และในวันท่ี  4  มกราคมป
เตอร  ไรอัน   ไดรับโทรศัพทจาก  บิลล  มอนตโกเมอร่ีท่ีเปนนักติดตอช้ีนําดานกฎหมาย
ของอุตสาหกรรมกระดาษ  บิลลกลาววา  “เขาเร่ิมแลวนะ”  ปเตอร  ไรอัน  ถามวา  “ใคร

ทําอะไร”  บิลลตอบวา  “คลารคเสนอรางกฎหมายใหเวลาโรงงานกระดาษ  6  เดือนท่ีจะ

ขจัดมลภาวะหรือหยุดดําเนินการ  ผมพยายามที่จะติดตอกับประธานบริษัท  แตไมสามารถ
ติดตอได  คุณชวยรายงานใหเขาทราบดวยนะ” 

เม่ือประธานบริษัทกลับเขามา  ปเตอร  ไรอันจึงเลาเร่ืองราวที่ไดรับทราบ
จากบิลลและรายงานวา  เขาไดขอใหมอนตโกเมอร่ีสงสําเนารางกฎหมายมาแลว  พรอมกับ
ใหชวยติดตอขอพบกรรมการของคณะกรรมการมลภาวะ (ท่ีพิจารณารางกฎหมาย)  และจะ
ทําการสํารวจความคิดเห็นอยางไมเปนทางการเกี่ยวกับกฎหมายนี้ เพ่ือดูวากฎหมายน้ีมี
โอกาสผานออกมาใชบังคับมากนอยแคไหน  ประธานบริษัทจึงเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารเปนวาระพิเศษ  และยังจัดใหมีการประชุมพบปะกับผูบริหารโรงงานกระดาษทุกแหง
ในรัฐดวย  เพื่ออภิปรายถึงปญหาและตัดสินใจกําหนดนโยบายเกี่ยวกับเร่ืองน้ีรวมกัน 

ขณะท่ีเหตุการณดําเนินไป  ปเตอร  ไรอันคิดวาเขาไดเผชิญกับเร่ืองท่ี
ยุงยากมากที่สุดในชีวิต  บริษัทมีปญหาสําคัญและเขาจะตองมีสวนรวมในการแกไขปญหา
น้ัน  อยางไรก็ตาม  เม่ือศึกษาสถานการณอยางดีแลว  ก็เห็นวาจะสามารถเผชิญกับปญหา
ไดตามลําดับ  คือ 

 
ประการแรก จะตองทําใหรางกฎหมายท่ีเสนอนั้นตกไป  หรืออยางนอยก็ลาชาออกไป 

จนกวาบริษัทจะตัดสินใจเกี่ยวกับเร่ืองน้ีได 
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ประการท่ี  2 บริษัทจะตองตัดสินใจกําหนดนโยบายครั้งสําคัญ  
ประการท่ี  3 เม่ือบริษัทตัดสินใจแลว   บริษัทตองแจงใหทุกกลุมคนทราบวา  บริษัท

กําลังดําเนินการขจัดปญหาน้ีอยู 
ประการท่ี  4 เม่ือการเปลี่ยนแปลงเสร็จสมบูรณ  บริษัทจะตองเก็บเกี่ยวช่ือเสียงให

ไดมากท่ีสุด 
 

บิลล   มอนต โก เมอ ร่ี ได เสนอรายงานฉบับห น่ึง มีสาระ สําคัญว า  
คณะกรรมการมลภาวะสวนใหญเห็นชอบกับรางกฎหมายของคลารค  และมีกําหนดจะ
พิจารณาในวันท่ี  5  กุมภาพันธ  และฝายนิติบัญญัติสวนมากตั้งใจท่ีจะออกเสียงรับ
หลักการของรางกฎหมายน้ี  แตมีขอท่ีนายินดีประการหน่ึง  คือ  กรรมการทานหน่ึงของ
คณะกรรมการชุดน้ีเปนตัวแทนจากเขตที่โรงงานตั้งอยู 
  บริษัทกําหนดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารในวันท่ี  9  มกราคม  
ซ่ึงคณะกรรมการไดใหการเห็นชอบกับการกระทําทุกอยาง  และอนุมัติรายจายท่ีจําเปนใน
การขจัดภาวะมลพิษ   โดยขอมูลตางๆ ท่ีปเตอร  ไรอันนําเสนอเปนพื้นฐานที่นําไปสูการ
ตัดสินใจเชนน้ัน  แตคาใชจายในการขจัดภาวะมลพิษก็ทําใหคณะกรรมการบริหารตกใจ  
อยางไรก็ตาม  กรรมการบริหารทานหน่ึงก็กลาววา  “เราไมมีเงินพอที่จะทําได  แตการไม

จายเงินปนผลเปนระยะเวลา  4  ปก็เปนการดีกวาท่ีจะเลิกกิจการ” 

  เม่ือเร่ิมดําเนินการกอสราง  ปเตอร  ไรอันพบปญหาหลายอยางและเห็น
ความจําเปนท่ีจะตองแจงขาวสารใหผูถือหุนทราบ  จึงไดจัดทํารายงานพิเศษถึงผูถือหุน  
โดยทํางานรวมกับคณะกรรมการบริหาร   เ พ่ือแจงใหทราบถึงการตัดสินใจของ
คณะกรรมการบริหาร   และผลการตัดสินใจที่จะงดจายเงินปนผลเปนระยะเวลา  4 ป    
 
การดําเนินการ 
  วัตถุประสงคแรก  คือ  หยุดยั้งรางกฎหมายของคลารค  หรือใหมีการแกไข
รางกฎหมายน้ันเพ่ือใหโรงงานกระดาษมีเวลาพอท่ีจะทําการเปลี่ยนแปลงท่ีจําเปนได  ป
เตอร  ไรอัน  แวะรับมอนตโกเมอร่ี เพ่ือเดินทางไปยังเมืองหลวงของรัฐ  เพื่อขอพบ
วุฒิสมาชิกจากเมืองริเวอรซิต้ี   เขารวมกันเตรียมการในการปรากฏตัวของพยานจํานวน
มากในการพิจารณารางกฎหมาย  จากน้ันปเตอร ไรอันไดพูดคุยกับเพ่ือนของเขาที่โรงงาน
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  ปเตอร  ไรอันเลือกพยาน  4  คน  คือ  ประธานบริษัท  ประธานของ
สมาคมพอคาของเมืองริเวอรซิต้ี  หัวหนาสหภาพแรงงานของบริษัท  และศาสตราจารย
จากมหาวิทยาลัยของรัฐโอเรกอน  ซ่ึงเปนผูเช่ียวชาญในอุตสาหกรรมเคมีกระดาษ  แตละ
คนจะนําเสนอขอมูลท่ีแตกตางกัน  คือ  ประธานบริษัทจะเสนอวาการขจัดภาวะมลพิษเปน
ปญหาใหญมากของธุรกิจ  ตองใชเวลานานในการดําเนินการและตองเสียคาใชจายสูงมาก
เพื่อแกไขปญหาน้ัน  สวนประธานสมาคมพอคาจะช้ีแจงเกี่ยวกับผลเสียจากการปดโรงงาน
ท่ีมีตอเศรษฐกิจและประชาชนในเมืองน้ี  ขณะที่ประธานสหภาพแรงงานจะใหขอมูล
เกี่ยวกับความเดือดรอนของพนักงานและครอบครัว  รวมท้ังความชวยเหลือท่ีตองการหาก
มีการปดโรงงาน  และศาสตราจารยจะเนนถึงปญหาดานเทคนิค 
  วันท่ี  5  กุมภาพันธ  คณะกรรมการมลภาวะเร่ิมการพิจารณารางกฎหมาย  
คลารคนําพยานมาเปนจํานวนมากและนําหลักฐานท่ียืนยันวาเปนโรงงานกระดาษทําลาย
สภาพแวดลอม   เม่ือการพิจารณาดําเนินไปมีประชาชนหลายรอยคนเดินขบวนมาชุมนุม
ลอมรัฐสภาและตะโกนวา  “ขจัดมลภาวะเดี๋ยวน้ี” 

  พยานฝายตอตานรางกฎหมายท่ีมีการเตรียมตัวมาอยางดีไดเสนอขอมูลท่ี
ทําใหมีความหวังในระยะเวลาหนึ่งวากฎหมายอาจตกไป  จนถึงวันท่ีส่ีของการพิจารณา  
ความหวังก็สลายไปในควันสีเหลือง  หนาและสงกลิ่นเหม็นคุง  เม่ือมีลมกระโชกมา  ควัน
จากโรงงานก็ถูกพัดเขาไปในเมืองเซลัม  คณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายไอจนน้ําตา
ไหลจึงพักการพิจารณา  ขณะที่พยานและคณะกรรมการเดินออกจากหองพิจารณา  
คลารคก็ตะโกนวา  “ถาคุณคิดวา  ส่ิงน้ีเลวรายแลว  ก็ลองลงไปท่ีแมนํ้า  มองดูกองขยะ

ท่ีมาจากโรงงานของบริษัทผูผลิตกระดาษสิ...” 

  เม่ือคณะกรรมการเร่ิมพิจารณาอีกในวันรุงข้ึน  ไดมีการเสนอใหผานราง
กฎหมาย  แตมีการแกไข  1  ขอท่ีวุฒิสมาชิกจากเมืองริเวอรซิต้ีใหการสนับสนุน  คือให
เวลาโรงงานกระดาษ  2  ปแทนท่ีจะเปน  6  เดือน  ในการขจัดภาวะมลพิษหรือปดโรงงาน  
ในที่สุดรัฐสภาไดผานรางกฎหมายดวยคะแนนทวมทน  และผูวาการรัฐก็ไดลงนามใหเปน
กฎหมาย 
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การดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
  ระหวางการกอสราง  มีปญหาและกิจกรรมดานประชาสัมพันธหลาย
ประการ  ส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดคือ  การยายพนักงานจํานวนหน่ึงไปทํางานท่ีโรงงานในรัฐ
วอชิงตัน  ปญหาเกี่ยวกับการประเมินและเรียกเก็บภาษีเคร่ืองอุปกรณขจัดมลพิษ  
กระดาษพิมพหนังสือพิมพสีเทา  การสรางไมตรีกับกลุมเอสพีเอ็น  และการใหขาวสาร
เกี่ยวกับความกาวหนาในการดําเนินงานแกมหาชนอยางสมํ่าเสมอ  ท้ังหมดน้ีตองดําเนิน
ไปพรอมๆ กัน  แตเพื่อความชัดเจน  จะแยกอธิบายโดยยอๆ 
 
การโยกยายพนักงาน   

โดยท่ัวไป  คนไมชอบท่ีจะยายไปจากสภาพแวดลอมท่ีคุนเคยโดยเฉพาะ
ผูหญิง  แตฝายประชาสัมพันธก็ตองพยายามท่ีจะทําใหครอบครัวพนักงาน  103  
ครอบครัวมีความคิดท่ีจะยายจากรัฐโอเรกอนไปยังเมืองเปเปอรตัน  รัฐวอชิงตัน  บริษัทตก
ลงท่ีจะจายคาใชจายในการโยกยายท้ังหมด  รวมทั้งจะชวยในการหาที่อยูใหม  และจายเงิน
จํานวนหน่ึงท่ีจะจูงใจใหพนักงานยายไป  (เน่ืองจากบริษัทไมตองการที่จะสูญเสียพนักงาน
หรือไมตองการรับและฝกอบรมพนักงานใหม)  ในการประชุมกับผูนําสหภาพแรงงาน  
ผูอํานวยการและหัวหนางานของแผนกท่ีจะถูกยาย  ปเตอร  ไรอันและรองประธานฝาย
ผลิต  ไดอธิบายถึงความจําเปนที่ตองโยกยายและส่ิงท่ีบริษัทตองทําเพื่อยุติมลภาวะ 
  ฝายประชาสัมพันธไดเตรียมและแจกแผนปลิวท่ีอธิบายถึงแนวคิดท้ังหมด
ตอพนักงานทั้งหมดท่ีมีสิทธิท่ีจะยาย  และไดพิมพคําอธิบายในรายละเอียดเผยแพรใน
วารสารภายในของบริษัทเพ่ือใหพนักงานทุกคนทราบและเขาใจเหตุผล   

ปเตอร  ไรอันไดรับแผนพับและหนังสือคูมืออธิบายถึงความนาอยูของเมือง
เปเปอรตันจากสมาคมพอคาของเมืองเปเปอรตัน   เม่ือเขาไปเยี่ยมชมเมืองเปเปอรตัน  ได
มีโอกาสพูดคุยกับสมาชิกของสมาคมพอคา   และไดขอความชวยเหลือใหสนับสนุน
โครงการที่จะจัดหาท่ีอยูอาศัยใหครอบครัวพนักงานของบริษัท  เขาไปเยี่ยมชม
หนังสือพิมพฉบับหน่ึง  และใหรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการของบริษัท  จากนั้นเขาก็ไดสง
เอกสารขาวไปยังหนังสือพิมพฉบับน้ันอยางสมํ่าเสมอเพื่อใหชาวเมืองเปเปอรตันใหความ
สนใจตอผูท่ีจะเขาไปอยูใหมอยางตอเน่ือง 

   44  PR 414



  ในเมืองริเวอรซิต้ี  ฝายประชาสัมพันธไดจัดการพบปะกับครอบครัว
พนักงานทุกครอบครัวท่ีเกี่ยวของกับการยายคร้ังน้ี  ผูบรรยายคนหน่ึงคือเลขานุการของ
สมาคมพอคาของเมืองเปเปอรตัน  อีกคนหน่ึงคือประธานของสมาคมโรงงานกระดาษที่เลา
ถึงสภาพของโรงงานในเมืองเปเปอรตัน  ในงานคร้ังน้ียังมีการคัดเลือกแมบาน  6  คนท่ีจะ
เดินทางไปเยี่ยมชมเมืองเปเปอรตันโดยบริษัทออกคาใชจายท้ังหมดให  เม่ือไปถึงเมืองเป
เปอรตัน  แมบานท้ังหมดไดพบกับแมบานที่ยายมาจากที่อื่นพาชมเมืองและเลี้ยงอาหาร
กลางวันตอนรับ  หลังจากน้ันก็มีการจัดใหแมบานท้ัง  6  คนเลาถึงความประทับใจตอการ
เดินทางคร้ังน้ีในการพบปะครั้งตอมาท่ีเมืองริเวอรซิต้ี 
  ดวยการทํางานหนักและโชคดี  ในไมชาพบวา  ในท่ีสุด  81  ครอบครัว
ยินดีโยกยาย  ขณะที่มีเพียง  22  ครอบครัวเทาน้ันท่ีปฏิเสธการโยกยาย  และครอบครัว
พนักงานท้ังหมดท่ีตองการจะยายไปสามารถหาท่ีอยูใหมได 
   
ปญหาการประเมินภาษี   

ดวยเหตุท่ีคาใชจายในการติดต้ังอุปกรณกําจัดมลภาวะมีมูลคาถึง  4  ลาน
เหรียญดอลลาร  ผูประเมินภาษีของชุมชนเห็นวา  มันเปนแหลงที่มาของภาษีแหลงใหม  
ขณะท่ีบริษัทเห็นวา  มันไมไดมีสวนที่จะเพิ่มมูลคาในการผลิตของโรงงานที่เมืองน้ีเลย  แต
ทําใหโรงงานตองเสียคาใชจายเพิ่มข้ึนโดยไมไดทําใหผลผลิตเพิ่มข้ึนหรือเพิ่มคุณคาในการ
ผลิตเลย  ปเตอร  ไรอันและรองประธานบริษัทฝายกฎหมายไดประชุมพบปะกับเจาหนาท่ี
ประเมินภาษีหลายครั้ง  แตมีผลคืบหนานอยมาก  ปเตอร  ไรอันไดเลาเร่ืองราวของบริษัท
ใหประชาชนฟงโดยผานหนังสือพิมพทองถิ่นฉบับหน่ึง  เขาคิดขอความสําคัญซ่ึงถูกนําไป
ตีพิมพและพูดตอซํ้าแลวซํ้าอีกวา  “ทําไมจึงเรียกเก็บภาษีจากคนที่จะขจัดมลภาวะ  ทําไม

ไมเรียกเก็บจากมลภาวะ”  แมวาจะมีแรงกดดันมากข้ึน  แตเจาหนาท่ีประเมินภาษีก็ยังคง

ยืนตามตัวบทกฎหมายท่ีจะเรียกเก็บภาษีจากทรัพยสินของบริษัทท่ีมีมูลคาสูงข้ึน 
  การเคล่ือนไหวตอมา  คือ  ความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงกฎหมาย  จึงได
มีการประชุมรวมกันระหวางวุฒิสมาชิกและสมาชิกของสภานิติบัญญัติในเขตเมืองริเวอรซิต้ี  
ภายหลังท่ีไดมีการอภิปรายอยางยาวนาน  ก็เห็นพองกันวาสมาชิกสภานิติบัญญัติจะเสนอ
รางกฎหมายท่ีจะลดการประเมินทรัพยสินท่ีใชในการขจัดมลภาวะ  และวุฒิสมาชิกจะให
การสนับสนุนในวุฒิสภา  และในที่สุดรางกฎหมายก็ผานออกมาใชบังคับเปนกฎหมาย 
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กระดาษหนังสือพิมพสีเทา   
เน่ืองจากรายไดสวนใหญของโรงงานที่เมืองริเวอรซิต้ีมาจากการขาย

กระดาษหนังสือพิมพ   และการท่ีคุณภาพของกระดาษเปลี่ยนแปลงไปจะมีผลตอสัญญาท่ี
ทําไวกับหนังสือพิมพลอสแอนเจลิสท่ีเปนลูกคารายใหญเทาๆ กับลูกคารายเล็กๆ ในเมือง
อื่นๆ ดวย  เม่ือทราบวากระดาษจะมีสีเทาเขมเทาใดแลว  รองประธานบริษัทฝายการผลิต  
รองประธานบริษัทฝายการตลาด  และปเตอร  ไรอัน  ไดนําตัวอยางกระดาษไปยัง
สํานักงานหนังสือพิมพลอสแอนเจลิส  เขาประชุมรวมกับผูพิมพ  บรรณาธิการ  ผูจัดการ
ฝายผลิต  และผูอํานวยการฝายโฆษณา  ซ่ึงคร้ังแรกก็มีการตอตานกระดาษสีเทาอยาง
รุนแรง  แตในท่ีสุดสัญญาการขายก็ตกลงกันไดเม่ือใครบางคนกลาววา  “กระดาษสีเทาเขม

ข้ึน  ก็หมายถึงวาจะมีฟาท่ีสดใสข้ึน”  ผูอํานวยการฝายโฆษณาชอบความคิดน้ีมาก  จึง

ชักชวนพนักงานของเขาใหใชสํานวนนี้ในการแนะนํากระดาษใหมน้ี  สํานวนนี้ไดนําไปใช
เปนหัวเ ร่ืองของบทบรรณาธิการท่ีเกี่ยวของกับการขจัดมลภาวะในหนาแรกของ
หนังสือพิมพท่ีช้ีแนะวา  ทุกคนจะตองไมยึดติดกับบางส่ิงบางอยาง  ถาไมตองการให
คุณภาพชีวิตเลวลงไป 
 
การสรางสัมพันธกับกลุมตอตานมลภาวะ   

ปญหาท่ียุงยากท่ีสุดปญหาหนึ่งในชวงเวลานี้  คือ  การท่ีคลารคไมยอมรับ
ชวงระยะเวลาผอนผัน  2  ป  จึงยังคงรณรงคในยุติมลภาวะ.ทันทีตอไป  ปเตอร  ไรอันได
ใชความพยายามอยางมากที่จะติดตอพบปะกับคลารค  ซ่ึงก็สําเร็จใน  6  เดือนตอมา  การ
พบปะกันคร้ังแรกเปนไปอยางเย็นชาและไมมีความคืบหนาใดๆ เลย  แตการพบปะในอีก  
2  เดือนตอมาก็สามารถทําความเขาใจกันไดในบางเร่ือง  ปเตอร  ไรอันตองทํางานอยาง
หนักท่ีจะทําใหคลารคเช่ือวา  เขาและบริษัทไดใหความสนใจตอสภาพแวดลอมอยางจริงจัง  
และไดพยายามที่จะทํางานในสวนของตนใหดีข้ึน  ดวยความเห็นชอบจากประธานบริษัท  
ปเตอร  ไรอันไดไปกลาวปราศรัยในการพบปะของกลุมเอสพีเอ็นคร้ังหนึ่ง  และถือไดวา  
ประสบความสําเร็จเม่ือสามารถท่ีจะปราศรัยไดจบ  และสามารถตอบคําถามตางๆ  ซ่ึงบาง
ปญหาก็ยากและบางปญหาก็เปนไปไมได  แตโดยสวนรวมแลวก็จัดวา  เขาทํางานไดผลดี 
  ปเตอร  ไรอันยังคงสรางความสัมพันธกับคลารคอยางตอเน่ือง  และเมื่อ
เวลาผานไปหลายเดือน  ปเตอรไดรับความเช่ือถือจากคลารคเพิ่มข้ึน   และตระหนักถึง
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การแจงขาวแกมหาชน   

ตลอดระยะเวลาการกอสราง  ฝายประชาสัมพันธไดรายงานความกาวหนา
ไปยังหนังสือพิมพและคนท่ีสนใจอยางสม่ําเสมอ  มีการจัดทําแผนปลิวชุดหน่ึงท่ีอธิบายถึง
ส่ิงท่ีเกดิข้ึนทีละข้ันตอนต้ังแตเร่ิมโครงการแลวแจกไปยังพนักงาน  ผูเยี่ยมชมโรงงาน  ผูถือ
หุน  และกลุมอนุรักษส่ิงแวดลอมตางๆ  รวมท้ังมีการจัดทําและสงจดหมายไปยังผูถือหุน  
และกลุมอนุรักษส่ิงแวดลอมตางๆ  การนําชมโรงงานแกธุรกิจ  แรงงาน  และกลุมนักศึกษา  
การจัดทําปายขนาดใหญต้ังไวใกลบริเวณโรงงานเพื่อแจงใหคนท่ัวไปทราบวาบริษัทได
จายเงินถึง  4  ลานเหรียญดอลลารเพ่ือขจัดมลภาวะ 
  ผูบริโภค  ตัวแทนจําหนายและคูแขงขัน  ไดรับการบอกขาวสารอยาง
สมํ่าเสมอเทาๆ กับสมาชิกรัฐสภา  ฝายประชาสัมพันธไดจัดใหมีการชมโรงงาน  และการ
สัมมนาในกลุมคณาจารยจากสถาบันการศึกษาที่สนใจเร่ืองการปองกันภาวะมลพิษ  มีการ
แสดงปาฐกถาแกองคการท้ังระดับทองถิ่นและระดับรัฐ ฯลฯ  จนแนใจวาทุกคนท่ีเขาถึง
ทราบถึงทัศนคติ  นโยบาย  และการดําเนินงานของบริษัทท่ีต้ังใจที่จะขจัดมลพิษอยางแนว
แน 
 
บทสรุป  
  ในท่ีสุด  5  วันกอนส้ินสุดระยะเวลา  2  ป  บริษัทก็เร่ิมเดินเคร่ืองจักรใหม  
แตมิไดทําอยางเงียบๆ  เพราะฝายประชาสัมพันธไดเตรียมวางแผนงานพิธีเปดอยาง
มโหฬารและจะมีการนําชมโรงงานลวงหนาเปนเวลาหลายเดือน  ในวันงานมีขบวนพาเหรด
บนถนนสายสําคัญของเมือง  แขกสําคัญก็มีผูวาการรัฐ  ประธานวุฒิสภา  คณะกรรมการ
มลภาวะ  และเจาหนาท่ีช้ันผูใหญ  โดยมีผูวาการเมืองริเวอรซิต้ีเปนผูกลาวสุนทรพจน  
และโจ คลารคไดรับเกียรติใหเปนผูกดปุมเดินเคร่ืองจักร  การนําชมโรงงานคร้ังน้ีมีผูเขาชม

PR  414                                    47 



 

   48  PR 414



คําถาม 
1. ในสถานการณของบริษัทน้ี  มีส่ิงอื่นใดอีกบางที่นักประชาสัมพันธสามารถจะทําได 
2. จากขาวในหนาหนังสือพิมพปจจุบัน  ใหบอกถึงปญหาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมท่ี

องคการบางแหงเผชิญอยู  และทานคิดวา  ทานควรทําอะไรบาง 
 
 
 
 
 
 

คําถามทายบท 
1. จงอธิบายความหมายของปญหาและกรณีศึกษา 
2. เหตุใดการศึกษาปญหาดานการประชาสัมพันธ  จะตองศึกษารวมไปถึงโอกาสท่ีจะ

เกิดข้ึนดวย  และโอกาสนี้จะเปนประโยชนตอนักประชาสัมพันธอยางไร 
3. จงอธิบายถึงวิธีการศึกษาดวยกรณีศึกษา 
4. จงอธิบายถึงประโยชนท่ีจะไดรับการศึกษาดวยกรณีศึกษา 
5. การฝกพิจารณาเหตุการณตางๆ  ท่ีเกิดข้ึนรอบตัว  จะมีประโยชนตอการศึกษาดาน

การประชาสัมพันธอยางไร 
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