
 
 
 
 

 
วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพ่ือใหเขาใจถึงความสําคัญของการวิเคราะหสถานการณ 
2. เพ่ือใหทราบถึงลักษณะของสถานการณท่ีเปนปญหา 
3. เพ่ือเรียนรูถึงข้ันตอนในการวิเคราะหสถานการณ 
4. เพ่ือใหทราบถึงเคร่ืองมือท่ีใชในการวิเคราะหสถานการณ 
5. เพ่ือใหสามารถอธิบายเกี่ยวกับการระบุปญหาและการเรียงลําดับปญหา 

 
 
โครงการประชาสัมพันธไมสามารถวางแผนได  หากไมมีรายละเอียดตางๆ 

ท่ีเกี่ยวของกับกับองคการและสถานการณนั้น  นักประชาสัมพันธจึงตองมีการเก็บรวบรวม
ขอมูลรายละเอียดตางๆ  ท่ีเกี่ยวของ  และดําเนินการศึกษาวิเคราะหปจจัยท้ังภายในและ
ภายนอกองคการท่ีเกี่ยวของกับสถานการณน้ัน  เพ่ือท่ีนักประชาสัมพันธจะเขาใจ
สถานการณน้ันในทุกแงทุกมุมจนสามารถระบุปญหาท่ีแทจริงหรือโอกาสที่มีอยู  และ
สามารถประเมินจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และภัยคุกคามขององคการในสถานการณน้ัน
ได  ซ่ึงจะเปนพ้ืนฐานในการหาวิธีการแกปญหา  ตลอดจนกําหนดวัตถุประสงค  กลยุทธ
และการดําเนินงานเพื่อแกไขสถานการณท่ีเปนปญหาหรือไดรับประโยชนจากสถานการณ
ท่ีเปนโอกาสท่ีเกิดข้ึนตอไป   

 
ขั้นตอนการดําเนินงานประชาสัมพันธ 
 

 ในการดําเนินงานประชาสัมพันธตอสถานการณท่ีเกิดข้ึน  ไมวาจะเปน
สถานการณท่ีไมนาพอใจหรือท่ีเกิดข้ึนโดยไมคาดคิดมากอน  เชน  อุบัติเหตุตางๆ  

การวิเคราะหสถานการณ 
บทที ่3 
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1.การมีปฏิกิริยาตอบสนองตามสัญชาติญาณ  น่ันคือเม่ือมีสถานการณท่ีเปน
ปญหาหรือเกิดวิกฤติการณ  อุบัติเหตุ  หรือมีขาวลือท่ีทําใหมหาชนต่ืนตระหนกตกใจ
เกี่ยวกับการดําเนินงาน  ไมวาดานใดดานหน่ึงขององคการ   สถานการณและความ
รีบดวนที่เกิดข้ึนมักทําใหองคการปฏิเสธการใหขาว  หรือการตอบคําถามใดๆ  ของ
ผูส่ือขาว  หรือตอบเฉพาะบางสวนของคําถาม  และคําตอบน้ันอาจไมถูกตอง  ปดบังอํา
พราง  ลาชาในการใหขาวสาร  หรือการใหขาวไปตามความคิดเห็นในขณะนั้น  ซ่ึงการ
กระทําหรือการใหขาวสารในลักษณะน้ี  จะทําใหเกิดผลเสียหรือทําใหความนาเช่ือถือของ
องคการลดลงไปได 

2.การมีปฏิกิริยาตอบสนองอยางมีแผน    โดยเฉพาะสถานการณท่ีเปนปญหา
หรือวิกฤติการณน้ีมักจะเกิดข้ึนโดยไมมีการเตือนลวงหนา  ทุกองคการจึงจําเปนตองมี
นโยบายและการเตรียมการท่ีดีสําหรับส่ิงท่ีเกิดข้ึนโดยเรงดวน  การเตรียมการนี้  รวมถึง
การพิจารณากําหนดบุคคลที่ เหมาะสมใหเปนตัวแทนท่ีใหขาวสารขอมูลเกี่ยวกับ
สถานการณและองคการอยางตอเน่ืองและตอบสนองตอการทํางานแขงกับเวลาของ
ส่ือมวลชน  และเพื่อลดการเกิดสถานการณท่ีไมคาดคิดมากอนใหนอยท่ีสุด  ฝายบริหาร
ควรจะมีการพบปะกันเปนประจํา   เพ่ือประเมินสถานการณตางๆ  ท่ีเกิดข้ึนทุกระยะ  หาก
มีส่ิงช้ีนําหรือสถานการณใดๆ  ท่ีอาจกอใหเกิดผลเสียแกองคการ  ก็จะไดดําเนินการแกไข
กอนท่ีสถานการณน้ันจะลุกลามใหญโตและมีผลกระทบรายแรงตอองคการ 

 
การดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาในลักษณะน้ี  นักประชาสัมพันธสวนมากใช

ข้ันตอนการดําเนินงานประชาสัมพันธเปนแนวทางแกไขปญหาได  สําหรับกระบวนการ
ดําเนินงานประชาสัมพันธท่ีมี  4  ข้ันตอน  คือ   การวิจัย  การวางแผน  การติดตอส่ือสาร  
และการประเมินผลนั้น  นอกจากจะดําเนินการแตละขั้นตอนตามลําดับแลว  ในปจจุบันแต
ละข้ันตอนยังเกี่ยวของสัมพันธกับข้ันตอนอื่นๆ  ดวย  เชน  การวิจัยสามารถดําเนินการได
ท้ังในขั้นตอนการวางแผน  การดําเนินงาน  และการประเมินผล  หรือข้ันตอนการ
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ข้ันตอนการดําเนินงานประชาสัมพันธ  แนวทางแกปญหาดานประชาสัมพันธ 

 
  1. การวิจัย    1. การวิเคราะหสถานการณ 
       2. การระบุปญหา 
 
  2. การวางแผน    1. การกําหนดวัตถุประสงค 
       2. การกําหนดกลุมเปาหมาย 
       3. การกําหนดโครงการ 
           -  การกําหนดขาวสาร 

    -  การกําหนดส่ือหรือกิจกรรม 
       4. การกําหนดงบประมาณ 
       5. การนําเสนอตอฝายบริหาร 
                             
  3. การติดตอส่ือสาร   1. การดําเนินงาน 
          -  ผูรับผิดชอบ 
          -  งบประมาณ 
          -  ระยะเวลาดําเนินการ 
 

4. การประเมินผล    1. การวัดและประเมินผลงาน 

 
ภาพที่  3.1   ความสัมพันธระหวางขั้นตอนการดําเนินงานประชาสัมพันธและ 

      แนวทางแกปญหาดานประชาสัมพันธ 
หากเปนนักประชาสัมพันธอาชีพ  เม่ือทราบถึงปญหาแลว  บางคร้ังอาจหาแนว

ทางแกไขปญหาไดในเวลาอันรวดเร็วจนคลายคลึงกับการแกปญหาโดยใชสามัญสํานึก  
ท้ังน้ีเน่ืองจากประสบการณและความชํานาญท่ีสะสมมาจากการทํางานในอดีต  ในขณะที่ผู
ท่ีเร่ิมทํางานใหม  อาจตองใชเวลามากในการวิเคราะห  สรุปปญหา  และหาวิธีการเพ่ือ
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สถานการณดานการประชาสัมพันธ 
 

ในการดําเนินงานขององคการทุกขนาด  ทุกประเภทจะมีสถานการณท่ีเปนปญหา
หรือโอกาสเกิดข้ึนเสมอ  สถานการณน้ีจะครอบคลุมเร่ืองราวตางๆ  และมีระดับความ
รุนแรงแตกตางกันไป   สถานการณท่ีเปนปญหาน้ีเกิดข้ึนเม่ือบางคนเห็นวา  มีบางสิ่ง
ผิดปรกติ  หรืออาจมีส่ิงท่ีไมปรกติเกิดข้ึนในอนาคต  หรืออาจมีสถานการณท่ีเปนโอกาส  
ซ่ึงเกณฑท่ีใชในการพิจารณาวา  สถานการณน้ันจะเปนปญหาหรือโอกาส  ก็คือ  
สถานการณน้ันเปนอุปสรรคหรือเปนประโยชนในการดําเนินการใหบรรลุเปาหมายของ
องคการนั่นเอง1    

โดยท่ัวไปแลว  สถานการณไมวาเปนปญหาหรือโอกาสดานการประชาสัมพันธมัก
ไมเกิดข้ึนโดยอิสระ  แตจะเกิดควบคูกับปญหาหรือโอกาสขององคการเสมอ 2  น่ันคือ  
องคการสามารถใชการประชาสัมพันธชวยในการแกไขสถานการณน้ัน  หรือเพ่ือชวยให
องคการดําเนินงานบรรลุเปาหมายขององคการไดดีข้ึน  เชน  การท่ีพนักงานเห็นวา
องคการใหสวัสดิการแกพนักงานนอยเกินไป  ก็เปนปญหาดานบุคลากร  หรือการที่
ผูบริโภคไมนิยมใชบริการของธนาคารพาณิชยแหงหน่ึง  เพราะเห็นวาไมมีความม่ันคง  ก็
เปนปญหาในการดําเนินงานของธนาคารแหงน้ัน  เปนตน   

สวนส่ิงท่ีช้ีบงวา  สถานการณน้ันสามารถใชการประชาสัมพันธชวยแกไขได  หรือ
อาจกลาวไดวา  ปญหาน้ันเปนปญหาดานการประชาสัมพันธ  ก็คือ  สถานการณหรือ
เร่ืองราวน้ันเกี่ยวของกับคนเปนจํานวนมาก  หรือเปนท่ีสนใจของคนจํานวนมาก  ซ่ึงคน
จํานวนมากนี้อาจเปนกลุมคนเพียงกลุมเดียวหรือหลายกลุมก็ได  ตัวอยาง3  กรณีท่ีลิ้นปด
เปดหรือวาลว (Valve) ในทอหน่ึงของเคร่ืองปฏิกรณปรมาณูของโรงงานผลิตพลังงาน
ปรมาณูแหงหน่ึงเกิดชํารุดหรือใชการไมได   ทําใหมีกัมมันตภาพรังสีร่ัวออกมา  จะ
เกี่ยวของโดยตรงกับการทํางานของเคร่ืองปฏิกรณปรมาณู  และอันตรายท่ีจะมีตอ
พนักงานและชุมชน ฯ  จะเห็นวา  ปญหาขององคการนี้คือ  การทํางานที่ผิดปรกติของ
เคร่ืองปฏิกรณปรมาณู  ซ่ึงสถานการณท่ีเกิดข้ึนน้ี  นอกจากพนักงานและชุมชนแลวยัง
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ในการดําเนินงานขององคการตางๆ  บอยคร้ังท่ีผูบริหารระดับสูงใหความสนใจตอ
การแสวงหากําไรท่ีนาพอใจจนไมระวังถึงสถานการณท่ีเปนปญหาท่ีเกิดข้ึน  สถานการณ
น้ันอาจกอใหเกิดผลกระทบตอกําไรที่มุงหวังของบริษัทในระยะยาวได  ดังน้ันจึงเปนหนาท่ี
ของนักประชาสัมพันธ  หรือบริษัทท่ีปรึกษาดานประชาสัมพันธท่ีจะคอยตรวจสอบดู
สถานการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึน  และรายงานใหฝายบริหารระดับสูงทราบ  พรอมท้ังช้ีแจงดวย
วา  สถานการณใดท่ีตองใหความสนใจทันที  และเพราะเหตุใด  รวมถึงอธิบายวาการ
ประชาสัมพันธจะชวยแกสถานการณดังกลาวไดอยางไร  หากหนวยงานประชาสัมพันธไม
สามารถทําใหฝายบริหารระดับสูงเห็นความสําคัญ   และผลกระทบของสถานการณน้ันท่ีมี
ตอองคการไดแลว  ก็เปนการยากท่ีฝายบริหารจะเห็นชอบและสนับสนุนการดําเนินการ
เพ่ือแกปญหาน้ัน 
 เม่ือมีสถานการณใดๆ  เกิดข้ึน  กอนท่ีจะดําเนินการเพื่อแกไขสถานการณน้ันดวย
การประชาสัมพันธ  ควรจะไดมีการวิเคราะหสถานการณน้ันกอน  เพราะบางครั้งการ
ดําเนินการแกไขสถานการณดวยการประชาสัมพันธอาจเปนไปโดยเปลาประโยชนหรือ
กอใหเกิดผลกระทบเชิงลบ  อันเน่ืองมาจากความไมจําเปน  ไมเหมาะสม  หรือไมถูกตอง
ก็ได  ดังน้ันเพ่ือหลีกเลี่ยงการดําเนินการโดยไมไดประโยชนใดๆ  หรือเกิดผลเสียท่ีจะ
ตามมา  เม่ือมีสถานการณใดๆ เกิดข้ึน  นักประชาสัมพันธควรพิจารณาสถานการณน้ันใน
ประเด็นตอไปน้ีกอน4 

 

1. มีสถานการณท่ีเปนปญหาเกิดข้ึนหรือไม 
2. ถามีสถานการณท่ีเปนปญหาจริง  สามารถท่ีจะแกไขโดยดําเนินการ

ส่ือสารบางรูปแบบไดหรือไม 
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3. ถาสามารถทําได  ควรดําเนินการทันทีหรือรอตอไปจนถึงชวงเวลาที่
เหมาะสม 

 
 น่ันคือ  เม่ือมีสถานการณใดๆ  เกิดข้ึน  หรือมีสัญญาณบงช้ีวาจะเกิดปญหาข้ึนใน
อนาคตแลว  ผูท่ีรับผิดชอบจะตองพิจารณาวา  จําเปนจะตองแกไขปญหาน้ันดวยการ
ประชาสัมพันธหรือไม  หากไมจําเปน  ก็ไมตองดําเนินการใดๆ  จากตัวอยางเร่ือง  
โรงงานผลิตพลังงานปรมาณูน้ัน  ถาสมมุติวา  ลิ้นปดเปดสํารองสามารถทํางานแทนที่ได
ในทันที  ทําใหปองกันมิใหกัมมันตภาพรังสีแผออกมาได  ในกรณีน้ีถือวาไมมีปญหาท่ี
เกี่ยวของกับคนทั่วไป  จึงไมจําเปนท่ีจะตองใหขาวใดๆ  แกบุคคลภายนอก  ท้ังน้ีเพราะ
การใหขาวสารไมวาลักษณะใดๆ  จะมีผลใหเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมีหนาท่ีควบคุมตรวจสอบ
โรงงาน  ส่ังใหปดโรงงาน  และใหพนักงานหยุดงานเพื่อตรวจสอบโรงงาน  ซ่ึงจะมี
ผลกระทบตอชุมชน  และขาวเกี่ยวกับกลไกนี้ก็จะทําใหส่ือมวลชนใหความสนใจ  หรือ
นักการเมืองหรือบุคคลท่ีคัดคานตอการใชพลังงานปรมาณูนําขาวน้ีมาเปนประเด็นท่ีอาจ
กอใหเกิดความยุงยากตอการดําเนินงานของโรงงานไดดวย 
   อีกตัวอยางหน่ึงที่จะชวยใหเขาใจประเด็นท่ีวา5  มีสถานการณท่ีเปนปญหาท่ีตอง
แกไขดวยการประชาสัมพันธหรือไม  ได ดียิ่ง ข้ึน  คือ  ในเชาวันหน่ึง  พนักงาน
ประชาสัมพันธผูหน่ึงของบริษัทผูผลิตหมากฝรั่งรายใหญรายหน่ึง  พบบทความส้ันๆ  ท่ี
ตีพิมพในหนังสือพิมพทองถิ่นฉบับหน่ึง  รายงานวานักวิทยาศาสตรจากประเทศในอเมริกา
ใตประเทศหน่ึงพบวา  การเคี้ยวหมากฝรั่งเปนสาเหตุสําคัญของการเกิดเปนมะเร็งในชอง
ปาก  ผูจัดการฝายประชาสัมพันธ  จึงไดขอพบรองประธานบริษัทฝายการตลาดพรอมกับ
บทความน้ัน  และเรงเราใหรีบดําเนินการใหขาวท่ีปฏิเสธตอขาวท่ีปรากฏในหนังสือพิมพ
ทองถิ่นฉบับน้ันแกส่ือมวลชนทันที   และเสนอวา  ควรจะมีการอางอิงผลการวิจัยท่ี
สนับสนุนการปฏิเสธขาวน้ันประกอบดวย  รองประธานบริษัทไมเห็นดวยกับขอเสนอน้ัน  
พรอมกับช้ีแจงวา  การใหขาวใดๆ  แมวาจะเปนการปฏิเสธขาวธรรมดา  ก็เปนการแสดง
ใหเห็นวาไดใหความสนใจเชื่อถือตอคํากลาวอางของนักวิทยาศาสตรท่ีไมมีใครรูจัก   และ
การดําเนินการใหขาวท่ีปฏิเสธตอขาวดังกลาว  จะทําใหประชาชนทั่วไปไดทราบเกี่ยวกับ
ขาวน้ีมากขึ้นและจะไมกอใหเกิดประโยชนใดๆ  แกบริษัทเลย  ในกรณีน้ีจึงอาจกลาวไดวา  
รองประธานบริษัทฝายการตลาดไดเล็งเห็นวาบริษัทยังไมมีปญหาท่ีจะตองดําเนินการให
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  อยางไรก็ตาม  ไมมีหลักประกันใดๆ  ท่ีนักประชาสัมพันธจะสามารถควบคุม
ขาวสารใดๆ  ท่ีส่ือมวลชนเห็นวาจะเปนที่สนใจของคนทั่วไปได  และไมมีหลักประกันใดๆ  
ท่ีบริษัทหน่ึงจะไมยกเอาสถานการณท่ีเปนปญหาของบริษัทคูแขงมาเพื่อประโยชนในทาง
ธุรกิจ   นักประชาสัมพันธสวนใหญจึงตองเผชิญกับคําถามท่ีวา  สถานการณท่ีเกิดข้ึน
สามารถใชการประชาสัมพันธแกไขไดหรือไม  และการแกไขสถานการณน้ันจะกอใหเกิด
ผลเสียมากกวาผลดีหรือไม  อยูเสมอ  แตเม่ือเกิดสถานการณใดๆ  ข้ึน  และพิจารณาเห็น
แลววา  สถานการณเหลาน้ันเปนปญหาท่ีสามารถใชการประชาสัมพันธชวยในการ
แกปญหาไดแลว  ก็ตองพิจารณาดําเนินการอยางเหมาะสม   
 
ลักษณะของสถานการณที่เปนปญหา 

สถานการณท่ีเปนปญหาน้ันสามารถเกิดข้ึนในองคการทุกประเภท  ไมวาจะเปน  
องคการธุรกิจ   องคการที่ไมหวังผลกําไร  หนวยงานของรัฐ  สหภาพแรงงาน  หรือ
องคการประเภทอื่นๆ  และมีลักษณะแตกตางหลากหลายกันไป  อาจเปนวิกฤติการณท่ี
เกิดข้ึนโดยไมคาดคิดมากอนท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินงานของฝายใดฝายหน่ึงหรือ
หลายฝายในองคการ  หรืออาจเปนผลของสถานการณในอดีตท่ีคอยๆ บมเพาะตัวมาเปน
เวลานาน  หรือซอนเรนอยูภายใตการดําเนินงานตามปกติขององคการ  หรือเปนผลของ
กิจกรรมท่ีกําลังดําเนินอยู  หรือส่ิงท่ีคิดจะทําในอนาคตก็ได  ซ่ึงอาจแยกสถานการณท่ีเปน
ปญหาไดเปน  3  ลักษณะ  คือ   

 
 1.  สถานการณท่ีมีผลกระทบเชิงลบตอองคการหรือผลิตภัณฑขององคการ   
สถานการณลักษณะน้ีอาจเกิดข้ึนอยางชาๆ  แตเมื่อปรากฏใหเห็นเดนชัด  ก็อาจทําใหฝาย
บริหารตื่นตระหนกที่ไดทราบถึงแนวโนมท่ีไมนาพอใจและจําเปนตองหาทางแกไขโดย
รีบดวน  ตัวอยางของสถานการณประเภทนี้  ไดแก 

 การที่มหาชนตอตานการใชสินคาของบริษัท 
การที่ยอดขายขององคการลดลง  เน่ืองจากผูบริโภคไมใชสินคาขององคการ 

PR 414                                      57 



  การท่ีนักวิเคราะหหลักทรัพยแสดงความคิดเห็นวา  บริษัทยากท่ี
จะแขงขันกับบริษัทคูแขงได  

  การที่กลุมพนักงานเห็นวา  บริษัทไมใหความสนใจตอสวัสดิภาพ 
ของเขาเลย 

    การที่กลุมผูมาใชบริการเห็นวาโรงพยาบาลเรียกเก็บคา   
รักษาพยาบาลแพงเกินไป 

    การที่สมาคมอาชีพแหงหน่ึงมีจํานวนสมาชิกลดลงเร่ือยๆ 

    การที่นักทองเที่ยวเดินทางเขามาในประเทศนอยลง 
 
  2.  สถานการณท่ีกลุมคนยังไมมีความคิดเห็นที่จะสนับสนุนหรือคัดคาน  
ในสถานการณเชนน้ี  องคการตองจัดทําโครงการขึ้นเพื่อจะใหกลุมเปาหมายมีความ
คิดเห็นหรือมีปฏิกิริยาในทางที่องคการตองการ  โครงการท่ีจัดทําข้ึนมักเปนโครงการที่
จัดทําเพียงคร้ังเดียว  เม่ือส้ินสุดสถานการณก็ยุติโครงการ  ตัวอยางของสถานการณ
ประเภทนี้  คือ 

  การดําเนินการเพื่อใหผูมีสิทธิออกเสียงใหความเห็นชอบตอการ 
ออกหุนกูเพ่ือสรางหองประชุมใหแกชุมชน 

 การแนะนําสินคาใหม 
 การจัดโครงการหาทุนเพื่อสรางตึกใหมของโรงพยาบาล 
 การขอขอมูลและการสนับสนุนจากพนักงานเพื่อแกไขปรับปรุง   
นโยบายเกี่ยวกับการชวยเหลือดานการรักษาพยาบาลขององคการ 

  การดําเนินการเพื่อใหผูถือหุนใหความเห็นชอบในการซื้อกิจการอื่น 
 
  3.  สถานการณท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาหรือขยายโครงการเดิมท่ีทําอยู
เพื่อรักษาช่ือเสียงหรือภาพลักษณขององคการ  สถานการณประเภทน้ีเปนงานท่ีตอง
ดําเนินงานอยูเสมอ  เชน  การสรางและรักษาไวความสัมพันธท่ีดีกับชุมชน  ฯลฯ  แมวาจะ
ไมเกิดวิกฤติการณหรือมีสถานการณใดเกิดข้ึน  งานที่ดําเนินอยูก็มีความสําคัญ  เน่ืองจาก
ถาปฏิบัติอยางซํ้าซาก  จําเจเร่ือยไป  ก็จะขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได  ตัวอยาง
ของโครงการประเภทนี้  ไดแก 
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  การรักษาไวซ่ึงความเช่ือม่ันของชุมชนท่ีเห็นวา  องคการเปน 
       ประชากรที่ดีท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม 

  การทําใหพนักงานมีความรูสึกภูมิใจท่ีไดทํางานกับบริษัท 
  การทําใหสมาชิกม่ันใจวา  สมาคมการคาหรือสหภาพแรงงานเปน   

    ผูแทนท่ีมีประสิทธิภาพ 

  การรณรงคหาทุนเปนประจําทุกป เ พ่ือรักษาไว ซ่ึงโครงการ
ชวยเหลือสังคม  เชน  การจัดหาทุนสภากาดไทย  การจัดหาทุน
เพ่ือคนพิการ   ฯลฯ 

  การสงขาวสารที่มีคุณคาเกี่ยวกับองคการไปใหส่ือมวลชนอยาง  
    สมํ่าเสมอ 

 

การวิเคราะหสถานการณ 
 
  กอนท่ีจะวางแผนโครงการประชาสัมพันธ  จะตองมีการศึกษาวิเคราะห
ขอมูลตางๆ ท่ีเกี่ยวของ  พรอมท้ังตีความหมายของขอมูลและเรื่องราวเหลาน้ัน  เพื่อให
ทราบถึงคุณภาพของความสัมพันธระหวางองคการและกลุมผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเปนผล
ของการส่ือสารและกิจกรรมตางๆ ท้ังเชิงรุกและเชิงรับขององคการ  ซ่ึงขอบงช้ีถึงคุณภาพ
ของความสัมพันธระหวางองคการและกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก6 

1. ระดับความเช่ือถือของกลุมคนที่มีตอองคการ 
2. กลุมคนเขาใจถึงภารกิจ  และนโยบายขององคการอยางไร 
3. กลุมคนเห็นวา  การมีความสัมพันธท่ีดีกับองคการจะเปนประโยชนตอ

เขาหรือไม  อยางไร 
4. องคการมีความขัดแยงกับกลุมคนใดบาง  ท้ังในอดีต  ปจจุบัน  และท่ี

อาจเกิดข้ึนในอนาคต 
5. กลุมคนมีการดําเนินงานตอองคการในลักษณะใด 
สําหรับประโยชนของการวิเคราะหสถานการณ  มีดังตอไปน้ี   
1. เพ่ือใหเขาใจทุกส่ิงทุกอยางท่ีเกี่ยวของกับสถานการณท่ีเกิดข้ึนอยาง

ถองแท   
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2. เพื่อใหสามารถระบุถึงประเด็นปญหาหรือโอกาสท่ีเกิดข้ึนไดอยาง
ถูกตอง  หากกําหนดประเด็นปญหาไมถูกตอง  โครงการที่จัดทําก็ไม
สามารถแกปญหาท่ีเกิดข้ึนได   

3. เพ่ือจะไดกําหนดแนวทางและวิธีการแกปญหาท่ีเหมาะสมหรือได
ประโยชนจากสถานการณท่ีเกิดข้ึน  เน่ืองจากปญหาหรือโอกาสท่ี
แตกตางกัน  วิธีการดําเนินการก็จะแตกตางกัน    

 
กระบวนการในการศึกษาวิเคราะหสถานการณ 
   
  ในการวิเคราะหสถานการณน้ัน  จําเปนตองมีการดําเนินงานอยางเปน
ระบบ  ซ่ึงสามารถแยกไดเปน  3  ข้ันตอนที่สําคัญดังตอไปน้ี 

1. การรวบรวมและศึกษาขอมูลตางๆ  ท่ีเกี่ยวของกับองคการและ
สถานการณอยางเปนระบบ   

2. การศึกษาวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และภัยคุกคามของ
องคการและสถานการณ 

3. การหาความสัมพันธระหวางจุดแข็งและโอกาส 
 
การรวบรวมและศึกษาขอมูล 

เม่ือมีสถานการณท่ีเปนปญหาเกิดข้ึนและเห็นวา   มีความจําเปนท่ีจะตอง
แกไขปญหาน้ันดวยการประชาสัมพันธแลว  ผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบจะตองไมดําเนินการบน
พื้นฐานของความวางเปลาหรือคิดไปเองวาเปนอยางน้ันอยางน้ี  แตจะตองมีการรวบรวม
ขอมูลดานตางๆ ใหมากท่ีสุด  และเร็วท่ีสุดท้ังน้ีเพราะสภาพการแขงขันในปจจุบันมีความ
รุนแรงมากข้ึน  นอกจากน้ีสภาพแวดลอมตางๆ ยังเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วอีกดวย  ใน
การรวบรวมและศึกษาขอมูลตางๆ  ท่ีเกี่ยวของกับองคการและสถานการณน้ันอยางเปน
ระบบ  จําเปนท่ีตองศึกษาขอมูลสําคัญ  2  ประเภท  คือ  ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยแวดลอม
ขององคการ  และ  ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับสถานการณน้ัน   
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ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยแวดลอมในองคการ 
  ขอมูลประเภทนี้แยกเปนขอมูลเกี่ยวกับสภาพภายในองคการ  และขอมูล
เกี่ยวกับสภาพแวดลอมภายนอกองคการ  โดยท่ัวไป  นักประชาสัมพันธตองมีการเก็บ
รวบรวมและศึกษาวิเคราะหขอมูลท้ังสองประเภทนี้เปนประจําอยูแลว  เพราะองคการ
สวนมากไมมีบรรณารักษในองคการ  ดังน้ัน  นักประชาสัมพันธจึงตองทําหนาท่ีในการ
รวบรวมขอมูลตางๆ  เหลาน้ีไว  เพ่ือใหสามารถตอบคําถามของสื่อมวลชนหรือผูบริหาร
ระดับสูงท่ีสอบถามเกี่ยวกับเร่ืองน้ันไดอยางรวดเร็ว  ถูกตองและสมบรูณ   
 
การศึกษาวิเคราะหขอมูลภายในองคการ      ขอมูลประเภทนี้ เปนขอมูลเกี่ยวกับ
องคการ  และปจจัยอื่นๆ ภายในองคการ  การศึกษาวิเคราะหขอมูลภายในองคการนี้จะทํา
ใหทราบถึง  สภาพการดําเนินงานดานตางๆ ขององคการ  ท่ีจะเปนประโยชนตอนัก
ประชาสัมพันธในการวางแผนและพัฒนาโครงการประชาสัมพันธไดดีข้ึน  ซ่ึงขอมูล
ประเภทนี้ท่ีนักประชาสัมพันธควรศึกษา  ก็ดังนี้   

  ประเภทขององคการ  เปนองคการธุรกิจ  องคการที่ไมหวังผลกําไร
หรือหนวยงานของรัฐ 

  วิสัยทัศนและภารกิจขององคการ   

  ประวัติและเหตุผลในการจัดต้ัง  ความเปนมาขององคการ   
  ช่ือเสียงขององคการและตราสินคาในอุตสาหกรรม  และในกลุมผูมี
สวนไดสวนเสีย 

  การเปลี่ยนแปลงสําคญัในองคการที่เคยมีมาในอดีต 

  ลักษณะเฉพาะขององคการ  เชน  ยอดขาย  กําไร  ฯลฯ 

  ขอบเขตการดําเนินงาน  องคการดําเนินงานในระดับทองถิ่น  ประเทศ  
หรือระดับโลก  มีสาขาในจังหวัดหรือประเทศใดบาง 

  การไดมาซ่ึงผูบริหารขององคการ     

  ทรัพยากรตางๆ ท่ีมีอยูท้ังในดานปริมาณและคุณภาพ  เชน เงินทุน  
บุคลากร ฯ 

  ความสามารถในการแขงขัน 
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  ความเช่ียวชาญในการดําเนินงานดานตางๆ  ท้ังระดับผูบริหารและ
บุคลากร 

  การพัฒนานวัตกรรมทั้งดานผลิตภัณฑและกระบวนการดําเนินงาน 
  การนําเทคโนโลยีเขามาใชในการดําเนินงาน 

  ทําเลที่ต้ัง 

  คุณภาพของสินคาและบริการ 

  สินคาท่ีประสบความสําเร็จมากท่ีสุดและนอยท่ีสุด 

  วัฒนธรรมองคกร  เชน  การทํางานเปนทีม  การไมคิดนอกกรอบ  
การทํางานแบบเชาชามเย็นชาม  ฯลฯ  

  งานประชาสัมพันธ ท่ีทําในอดีต  รวมถึงจุดออนจุดแข็งดานการ
ประชาสัมพันธ 

  ผูบริหารระดับสูงเห็นวางานประชาสัมพันธมีสวนชวยใหองคการบรรลุ
เปาหมายขององคการหรือไม 

  องคการมีการกระทําท่ีขัดตอกฎหมายหรือจริยธรรมในดานใดดานหน่ึง  
เชน  การปลอยนํ้าเสีย  การกดขี่แรงงาน  ฯลฯ  หรือไม 

  ฯลฯ 
 
นอกจากนี้ควรรวบรวมขอมูลขององคการที่เกี่ยวของกับสถานการณท่ีเปน

ปญหา  โดยเฉพาะนโยบายและรายละเอียดของการดําเนินงานดานตางๆ ขององคการที่
เกี่ยวของกับสถานการณน้ัน  คํากลาวของผูบริหารสําคัญๆ ท่ีเกี่ยวของกับสถานการณน้ัน
ดวย  รายงานพิเศษตางๆ  ตลอดจนขอมูลท่ีส่ือมวลชนตองการเกี่ยวกับเร่ืองน้ัน 

 
สําหรับขอมูลท่ีเกี่ยวของกับงานประชาสัมพันธท่ีทําในอดีตน้ัน  นัก

ประชาสัมพันธควรมีการสรุปถึงส่ิงตางๆ ท่ีไดดําเนินงาน7  ซ่ึงอาจจัดทําเปนตารางดัง
แสดงในตารางที่  3.1  โดยคอลัมนแรกเปนการระบุกลุมเปาหมายกลุมตางๆ ท่ีองคการ
ดําเนินงานประชาสัมพันธ  ซ่ึงอาจแยกเปน  กลุมพนักงาน  ส่ือมวลชน  ชุมชน  
อาสาสมัคร  หนวยงานของรัฐ  ฯลฯ   
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กลุมเปาหมาย ขาวสาร สื่อและกิจกรรม การประเมิน
เบื้องตน 

 
 
 
 
 
  

   
 

 

 

ตารางที่  3.1    ตารางสรุปขอมูลการดําเนินงานประชาสัมพันธ 
 
ท่ีมา:   Parsons, P.J. (2003).  A Manager’s Guide to PR Projects: A Practical approach.  Mahwah, 

New Jersey, Lawrence Erlbuam Associates, Inc. p.18. 

 
 

คอลัมนขาวสารเปนการระบุขาวสารตางๆ ท่ีองคการใชในการสื่อสารกับ
กลุมเปาหมายท่ีกําหนด  ขาวสารน้ีรวมถึงประเด็นท่ีองคการตั้งใจสงไปยังกลุมเปาหมาย  
และส่ิงที่กลุมเปาหมายรับรูหรือตีความหมายจากการดําเนินงานหรือกิจกรรมตางๆ ท่ี
องคการจัดข้ึนโดยที่องคการไมไดต้ังใจท่ีจะสงขาวสารน้ันไป   

คอลัมนส่ือและกิจกรรมน้ีเปนการระบุถึงส่ือและกิจกรรมตางๆ ท่ีใชในการสง
ขาวสารตางๆ และภาพลักษณไปยังกลุมเปาหมาย 

คอลัมนการประเมินเบื้องตน  เปนสวนที่สําคัญท่ีสุดท่ีบอกใหทราบถึงความสําเร็จ
หรือลมเหลวในการดําเนินงาน  เชน  ขาวสารถูกสงไปอยางเหมาะสมหรือไม  ขาวสารท่ี
สงไปยังกลุมเปาหมายมีความสอดคลองกันหรือไม  ส่ือท่ีใชเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย
หรือไม  องคการใชส่ือบางอยางเพื่อเขาถึงกลุมเปาหมายมากกลุมเกินไปหรือไม  หรืออาจ
พบวา  กิจกรรมท่ีจัดข้ึนไมไดใชประโยชนอยางเต็มท่ี  เปนตน  ซ่ึงจะทําใหทราบถึงจุดแข็ง
และจุดออนของกิจกรรมประชาสัมพันธขององคการได  และมีกลุมผูมีสวนไดสวนเสียกลุม
ใดอีกบางที่องคการควรดําเนินการส่ือสารเพื่อสรางหรือปรับปรุงความสัมพันธใหดีข้ึน 
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ขอมูลภายนอกองคการ 
  การศึกษาและประเมินสภาพแวดลอมภายนอกองคการ   จะชวยให นัก
ประชาสัมพันธสามารถคาดคะเนแนวโนมดานตางๆ  ท้ังในระดับประเทศ  ภูมิภาค  และ
ระดับโลกไดอยางถูกตอง  แนวโนมเหลาน้ีไดแก  การเปลี่ยนแปลงตางๆ  ท่ีเกิดข้ึนใน
ประเทศ  หรืออยูในประเทศที่พิจารณาจะเขาไปดําเนินงาน  ขอมูลเหลาน้ีไดแก  ขอมูล
เกี่ยวกับ  กลุมผูมีสวนไดเสียท่ีเกี่ยวของ  อุตสาหกรรมและสภาพการแขงขัน  และ
สภาพแวดลอมการดําเนินงานอื่นๆ  
 
ขอมูลเกี่ยวกับกลุมผูมีสวนไดเสีย     

การดําเนินงานประชาสัมพันธน้ันทําเพ่ือสรางความเขาใจที่ดีระหวางองคการกับ
กลุ มผู มี ส วนได ส วน เสี ย   จึ ง จํ า เปนต องรวบรวมขอ มูล เกี่ ยวกับลักษณะด าน
ประชากรศาสตร  ไดแก  อายุ  เพศ  อาชีพ  การศึกษา  รายได  สถานะทางสังคม  เช้ือ
ชาติ  ศาสนา  ฯลฯ  และลักษณะทางจิตวิทยา  ไดแก  บุคลิกภาพ  ทัศนคติและส่ิงท่ีมี
อิทธิพลตอทัศนคติ  พฤติกรรมและส่ิงจูงใจใหมีพฤติกรรมเชนน้ัน  ฯลฯ  รวมถึงตองมีการ
วิเคราะหขอมูลเพ่ือใหทราบถึงลักษณะ  ถิ่นท่ีอยู  ความคิดเห็น  รวมท้ังขาวสาร  
เคร่ืองมือและส่ือท่ีจะใชในการติดตอกับกลุมเปาหมายเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุ
เปาหมายท่ีตองการ  

การศึกษาวิเคราะหกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย  เปนกระบวนการดําเนินงานเพื่อระบุ
บุคคลหรือกลุมท่ีเกี่ยวของ  หรือไดรับผลกระทบจากสถานการณน้ัน  รวมถึงตองศึกษาให
ทราบวา  แตละกลุมรูอะไรบาง  รูสึกอยางไร  ไดรับผลกระทบจากสถานการณน้ันอยางไร  
และมากนอยเพียงใด  และดําเนินการอะไรเกี่ยวกับสถานการณท่ีเปนปญหาบาง   
 กลุมผูมีสวนไดสวนเสียเปนคนที่เกี่ยวของกับองคการ  ซ่ึงหมายความวา  ส่ิงท่ีกลุม
บุคคลเหลาน้ีรู  รูสึก  และกระทํายอมมีผลกระทบถึงองคการ  หรือในทางกลับกัน  ส่ิงที่
องคการกระทํายอมมีผลกระทบถึงกลุมบุคคลเหลาน้ี  ในการวิเคราะหสถานการณ  จึงตอง
มีการศึกษาเกี่ยวกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย  โดยเฉพาะในเรื่องตอไปน้ี 8 

1. แตละกลุมใชขอมูลมากนอยแคไหนในสถานการณท่ีเปนปญหา 
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2. หากใช  ใชขอมูลประเภทไหน  และใชอยางไร  ท้ังน้ีเพราะโครงการ
ประชาสัมพันธเปนการส่ือสารเพื่อใหขอมูลท่ีกลุมคนตองการ  และคน
แตละคนใชขอมูลแตกตางกัน  การใหขอมูลไมไดหมายความวา  
ปญหาน้ันส้ินสุดลง  ผูรับจะสนใจหรือเห็นประโยชนของขอมูลเม่ือเห็น
วาขอมูลน้ันมีความสําคัญตอการนําไปใช 

3. ส่ิงท่ีบงช้ีถึงการใชขอมูลของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย  ก็คือ  การที่ผูรับ
เห็นวาตนเองเกี่ยวของกับหรือไดรับผลกระทบจากสถานการณน้ัน
อยางไร  ไมใชลักษณะทางประชากรศาสตรหรือลักษณะทางจิตวิทยา
ของกลุมน้ัน   

 
ความเขาใจในกลุมผูมีสวนไดสวนเสียจะชวยในการกําหนดแนวคิดหลัก  และส่ือท่ี

จะเลือกใชในการสื่อสารกับกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิผล  อยางไรก็ตาม  การมี
แนวคิดหลักท่ีดีไมชวยใหโครงการที่ดําเนินการไมดีประสบผลสําเร็จได   

ในสถานการณท่ีเปนปญหาหน่ึง  องคการสามารถจัดลําดับความสําคัญของกลุมผู
มีสวนไดสวนเสียตามระดับความสําคัญท่ีเกี่ยวของกับองคการ  เพราะในแตละสถานการณ  
ไมใชกลุมผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมจะเปนกลุมคนที่ตองใหความสําคัญเปนพิเศษ  หรือ
เปนกลุมเปาหมายของโครงการประชาสัมพันธ  ซ่ึงจะกลาวถึงรายละเอียดในบทที่  6 
 
ขอมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขัน       

 ในการดําเนินงานขององคการตางๆ  จําเปนตองพิจารณา  ขนาดและแนวโนม
ของอุตสาหกรรม  รวมถึงสภาพการแขงขันในอุตสาหกรรมน้ันดวย  ซ่ึงขอมูลที่นัก
ประชาสัมพันธควรทราบมีดังน้ี 

  แนวโนมการเติบโตของอุตสาหกรรม 

  การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม 
  การเคล่ือนไหวทางการเมืองท่ีมีผลกระทบตออุตสาหกรรม 

  กฎหมายท่ีมีผลตออุตสาหกรรม 

  ส่ิงทาทายที่อุตสาหกรรมตองเผชิญ  อาทิ  มีบริษัทใหมๆ เกิดข้ึน
มากมาย  ความนิยมของผูบริโภคเปลี่ยนแปลง  ฯลฯ 
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  ฯลฯ 
 

นอกจากนี้  ไมวาองคการธุรกิจหรือองคการท่ีไมหวังผลกําไร  ไมควรละเลยขอมูล
เกี่ยวกับการแขงขัน  เพราะจะมีธุรกิจอื่นมาแยงสัดสวนการลาดไปหรือองคการที่ไมหวังผล
กําไรอื่นๆ มารณรงคขอรับเงินบริจาคท่ีมีผลใหองคการไดรับเงินบริจาคลดลงได  หรือทํา
ใหเร่ืองราวขององคการไดรับการเผยแพรในส่ือมวลชนลดลง  ดังน้ัน  นักประชาสัมพันธ
ตองรูเกี่ยวกับเร่ืองตอไปน้ี 

   ผูนําในตลาดหรือชุมชน 

  คูแขงหรือพันธมิตรในการดําเนินงาน 

  จุดแข็งและจุดออนของคูแขงและพันธมิตรแตละราย 
  สัดสวนการตลาดของแตละราย 

  ช่ือเสียงและนโยบายการดําเนินงานดานตางๆ ของคูแขง 

  การดําเนินงานดานการประชาสัมพันธของคูแขง 
  ฯลฯ 

 
ขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมภายนอก    นักประชา สัม พันธ ต อ ง มีการ ติดตาม
ตรวจสอบสภาพแวดลอมในการดําเนินงานตลอดเวลา  เพราะการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  
กฎหมาย  และอื่นๆ อาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานขององคการได  สําหรับ
สภาพแวดลอมในการดําเนินงาน ก็มีสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  
การเมืองและกฎหมาย  ตลอดจนเทคโนโลยี   
 
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานเศรษฐกิจท่ีนักประชาสัมพันธควรศึกษา
รวบรวมก็มี 

  ระบบเศรษฐกิจในปจจุบันและแนวโนมในอนาคตของประเทศและของ
โลก 

  วัฏจักรเศรษฐกิจ 

  ประเด็นดานภาษีอากร  เชน  การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีท้ังในและ
ตางประเทศ  ฯลฯ 
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  อัตราดอกเบี้ย  และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 

  ฯลฯ 
 
สภาพแวดลอมดานรัฐบาลและกฎหมาย   ขอมูลดานน้ีท่ีนักประชาสัมพันธควรเก็บ
รวบรวมและศึกษามีดังน้ี 

  ประเด็นดานส่ิงแวดลอม 

  กฎหมายท่ีใชบังคับในปจจุบัน  และท่ีจะออกมาบังคับใชในอนาคตทั้ง
ในระดับประเทศและระหวางประเทศ 

  นโยบายดานตางๆ ของรัฐบาล  เชน  การคา  การลงทุน  ฯ 

  การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล 
  การดําเนินงานของกลุมนักเคลื่อนไหวทั้งในระดับประเทศและระหวาง
ประเทศ 

  ฯลฯ 
 
สภาพแวดลอมดานสังคมและวัฒนธรรม      ขอมูลท่ีควรศึกษารวบรวมไดแก 

  ลักษณะของประชากร  เชน  การมีจํานวนผูสูงอายุมากข้ึน  ฯ 

  ทัศนคติของกลุมผูมีสวนไดเสีย  และส่ือมวลชน 
  การเปลี่ยนแปลงกฎหมายท่ีจะมีผลตอสังคม 

  การที่สังคมรับรูเกี่ยวกับองคการ  ตราสินคา  และอื่นๆ  

  รูปแบบและนิสัยการซื้อของผูบริโภค 

  กระแสสังคม  เชน  การใหความสนใจในเรื่องการออกกําลัง  อาหาร
จากธรรมชาติ  ฯ 

  ฯลฯ 
 
สภาพแวดลอมทางเทคโนโลยี ขอมูลท่ีควรติดตามก็มี 

  การพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ ท้ังดานการผลิตและการสื่อสาร 

  จํานวนและแหลงเงินทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา  
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  กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยี 

  ระดับและวิธีการเขาถึงเทคโนโลยีใหมๆ 
  ปญหาเร่ืองทรัพยสินทางปญญา 

  ฯลฯ 
 

องคการควรมีการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับปจจัยแวดลอมเหลาน้ีไว
อยางเปนระบบ  เพ่ือจะไดหยิบใชอยางทันทีเม่ือตองการ  และจะตองมีการปรับปรุงขอมูล
เหลาน้ีใหทันสมัยเสมอ  สําหรับการเก็บขอมูลน้ี  ในปจจุบันนิยมใชเคร่ืองคอมพิวเตอรชวย
ในการเก็บขอมูล  ซ่ึงทําใหการจัดเก็บเปนไปอยางรวดเร็วมากขึ้น  และสามารถเรียกขอมูล
มาใชไดโดยงาย   
 
ขอมูลเกี่ยวกับสถานการณ 

การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสถานการณก็เพื่อใหทราบถึงลักษณะ  สาเหตุ  ระดับ
ความรุนแรงของสถานการณ  และผลกระทบที่มีตอองคการ  รวมถึงเร่ืองอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวของ  
ขอมูลเกี่ยวกับสถานการณท่ีตองรวบรวมมีดังน้ี 9 

  ขาวหรือบทความจากหนังสือพิมพ  นิตยสาร  วารสาร  จดหมายขาว  
และทางอินเตอรเน็ท  ท่ีเผยแพรเกี่ยวกับองคการและสถานการณน้ัน 

  รายงาน  เทปเสียงและซีดีท่ีบันทึกการออกอากาศตางๆ ท่ีเกี่ยวของ
กับองคการและสถานการณน้ัน 

  รายช่ือส่ือมวลชน  ผูส่ือขาว  คอลัมนิสต  นักเขียนอิสระ  ผูจัดและ
ผูผลิตรายการที่เกี่ยวกับองคการและในประเด็นที่เปนปญหา 

  รายช่ือและขอมูลพ้ืนฐานของบุคคลและหรือกลุมบุคคลท่ีเห็นดวยและ
ไมเห็นดวยกับการกระทําหรือจุดยืนขององคการที่เกี่ยวกับสถานการณ
น้ัน 

  ผลการสํารวจความคิดเห็นตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับสถานการณน้ัน 

  ตารางการจัดกิจกรรมตางที่เกี่ยวของกับสถานการณน้ัน 

  รายช่ือหนวยงานของรัฐ  รัฐสภาท่ีเกี่ยวของกับสถานการณน้ัน  หรือ
เกี่ยวของกับการออกกฎหมาย  ระเบียบและขอบังคับตางๆ  
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  สําเนารางกฎหมาย  ระเบียบ  และขอบังคับท่ีเกี่ยวของ 

  สําเนาผลการวิจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
  รายช่ือหนังสืออางอิงตางๆ  และแหลงท่ีจะคนควาหาหนังสือเหลาน้ัน
ไดเม่ือตองการ 

  ฯลฯ  
 

เม่ือรวบรวมขอมูลไดแลว  ก็ตองมีการวิเคราะหขอมูลเพ่ือใหทราบถึง 
1. ความเปนมาของสถานการณ  ท่ีครอบคลุมถึง  

  พัฒนาการของสถานการณ  ปญหาน้ันเพิ่งเกิดข้ึนหรือส่ังสมมาเปน
เวลานานแลว  โดยท่ัวไปปญหาหรือสถานการณท่ีใหญโตและ
รายแรงนั้นมักจะเร่ิมพัฒนามาจากจุดเล็กๆ  การทราบจุดเร่ิมตน
ของปญหาจะทําใหสามารถแกไขไดกอนท่ีจะลุกลามใหญโตและ
ยากท่ีจะแกไข 

  สถานการณน้ันเคยเกิดข้ึนแลวหรือยัง  ถาเคยเกิดข้ึนแลว  เคยมี
การแกไขแลวหรือยัง  และสถานการณไดกลับเขาสูภาวะปกติ
หรือไม 

  การเกิดข้ึนของสถานการณน้ันเปนวัฏจักร  เชน  การระบาดของ
โรคพิษสุนัขบา  ฯ  หรือสถานการณเกิดข้ึนโดยไมคาดคิดมากอน 

  ระดับความรุนแรงของสถานการณ  สถานการณน้ันเพิ่งเร่ิมทวี
ความรุนแรง  หรือความรุนแรงของสถานการณน้ันคงที่  หรือลดลง
แลว  

  ขอบเขตของสถานการณ  สถานการณน้ันเปนเร่ืองท่ีเกิดข้ึนภายใน
องคการ  หรือภายนอกองคการ  ในระดับทองถิ่น  ภูมิภาค  
ประเทศ  หรือระหวางประเทศ 

  สถานการณน้ันเกี่ยวของกับกลุมผูมีสวนไดเสียกลุมใดบาง  เปน
สถานการณท่ีอยูในความสนใจของบางกลุม  หรือเปนปญหาท่ี
เกี่ยวของกับคนหลายๆ กลุม 
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  จุดแข็งของฝายตรงขาม  ในสถานการณหรือปญหาใดๆ  มักจะเร่ิม
มีบุคคลสองฝายท่ีมีความเห็นขัดแยงกัน  จึงตองมีการศึกษา
จุดออนจุดแข็งของฝายท่ีมีความเห็นตรงขาม  เพ่ือใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนากลยุทธการดําเนินการ 

  ผูนําความคิดเห็น  เพื่อใหทราบวา  ในสถานการณน้ันมีใครเปน
ผูนําความคิดเห็นบาง  จํานวนผูนําความคิดเห็นมีมากนอยเพียงใด  
ฯ  เพื่อใชขอมูลน้ีในการกําหนดกลยุทธการดําเนินงาน 

  ฯลฯ  
2.   เร่ืองอื่นๆ  ท่ีมหาชนทั้งภายในและตางประเทศสนใจท่ีสืบเน่ืองมาจาก
สถานการณน้ัน  อาทิ  ผลของสถานการณน้ันจะมีอันตรายหรือผลกระทบ
ตอส่ิงใดบางหรือไม  อยางไร  และรุนแรงมากนอยแคไหน  ฯลฯ  ตัวอยาง  
สถานการณการตอตานการตัดตอพันธุกรรม (Genetically Modified 
Organism หรือ GMO) ในประเทศไทยจะมีผลกระทบตอเร่ืองอื่นๆ  อาทิ  
ความรูดานเทคโนโลยีชีวภาพของประชากร  การเกษตรกรรมและ
โภชนาการของประเทศและของโลก  การสงออกสินคาไทยไปยังประเทศ
ตางๆ  ความปลอดภัยของผูบริโภค  กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  เปนตน  
 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 กอนท่ีจะมีการวิเคราะหสถานการณ  นักประชาสัมพันธตองมีการเก็บรวบรวม
ขอมูลตางๆ   ท้ังท่ีเกี่ยวของกับองคการ  สถานการณ  และกลุมคนท่ีเกี่ยวของ - ทัศนคติ
ของกลุมคนกลุมตางๆ  ท่ีมีตอปญหาหรือเร่ืองราวนั้น  ในการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ 
เหลาน้ี สามารถใชกระบวนการวิจัยเขามาชวยได  ไมวาจะเปนการตรวจสอบการส่ือสาร
ขององคการซึ่งเปนการวิเคราะหกิจกรรมการส่ือสารทุกรูปแบบทั้งภายในและภายนอก
องคการ  เพ่ือใหทราบถึง  ความจําเปน  นโยบาย  การปฏิบัติ  และความสามารถในการ
ส่ือสาร  และเพื่อคนหาขอมูลท่ีจําเปนเพื่อรายงานใหผูบริหารระดับสูงทราบ  และสามารถ
ตัดสินใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคของการสื่อสารขององคการได  การวิเคราะหเน้ือหา  การ
สํารวจความคิดเห็น  และวิธีการวิจัยอื่นๆ  ซ่ึงจะกลาวรายละเอียดในบทที่  4   
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ตัวอยาง10 

บริษัทผูผลิตสินคาแหงหน่ึงพบวา   ผูบริโภคไมใชเคร่ืองโกนหนวดไฟฟาของ
บริษัท   เพราะเช่ือวาผลิตไมไดคุณภาพและราคาแพงเกินไป   คําถามบางสวนที่ตองหา
คําตอบ  มีดังตอไปน้ี 

  ลักษณะใดของสินคาท่ีผูบริโภคไมพอใจ 

  สวนไหนของสินคาท่ีแตกหรือชํารุดโดยงาย 

  สินคาไมสามารถใชงานไดดีเทาท่ีบริษัทกลาวอางไวหรือไม 
  สินคายากท่ีจะใชงานหรือไม 

  สินคาดูเหมือนสินคาท่ีมีคุณภาพต่ําหรือไม 

  การประกันไมเพียงพอหรือไม 

  บริษัทไดรับการรองเรียนมากเพียงใด  คําตอวาน้ันรุนแรงเพียงใด 
 

การหาขอมูลน้ีจะตองทําโดยปราศจากอคติ  เพ่ือใหทราบวา  สินคาผลิตไมดีจริง
หรือ  มีขอดีขอเสียอยางไรบาง   เม่ือเปรียบเทียบกับคูแขงขัน  ฝายองคการทราบถึง
ปญหาและสาเหตุหรือไม  อยางไร  ฯลฯ  ขอมูลท่ีเกี่ยวกับองคการน้ี  อาจทราบไดโดย
การศึกษาจากเอกสารตางๆ  ขององคการ  การประชุมพบปะหรือสอบถามความคิดเห็น
จากพนักงานขาย  ตัวแทนขายและผูท่ีเกี่ยวของกับปญหาน้ัน  สวนขอมูลเกี่ยวกับความ
คิดเห็นของผูบริโภคอาจทราบไดโดยการตรวจสอบจากจดหมายที่สงเขามา  การตัดและ
ตรวจสอบขาวจากส่ือมวลชน  และการสํารวจความคิดเห็นของผูบริโภค  ซ่ึงควรจะ
สอบถามทั้งจากผูบริโภคท่ีไมพอใจสินคาของบริษัทและจากผูบริโภคท่ีไมมีปญหาใดๆ  
เพ่ือจะไดคําตอบที่มีคุณคาท่ีจะนํามาใชประโยชนในการตัดสินใจดําเนินการตอไป   
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ตัวอยาง11 

การที่จํานวนสมาชิกของสมาคมครูแหงหน่ึงในเขตหน่ึงลดลงอยางมาก  ท้ังๆ  ท่ี
จํานวนครูในโรงเรียนในเขตนั้นเพิ่มข้ึน  ในกรณีจะเห็นวา  มีส่ิงผิดปกติในสมาคมน้ี  ซ่ึง
การที่จะทราบวาเปนอะไรนักประชาสัมพันธควรหาขอมูลเพ่ือตอบคําถามตอไปน้ี 

  สมาชิกเห็นวา  คาธรรมเนียมประจําปสูงเกินไปหรือไม 

  สมาคมไดใหประโยชนแกสมาชิกอยางเพียงพอหรือไม    

  สมาคมไมสามารถจัดการประชุมท่ีนาสนใจได  ใชหรือไม 
  วารสารส่ิงพิมพท่ีสมาคมจัดทําข้ึนไมไดใหขอมูลที่ประโยชนแกสมาชิก
ใชหรือไม 

  สมาชิกไมพอใจตอวิธีการที่สมาคมติดตอกับคณะกรรมการโรงเรียน  
ใชหรือไม 

  สมาชิกเช่ือวาสมาคมไมไดดําเนินงานมากพอท่ีจะใหรัฐบาลปกปอง
ผลประโยชนของผูประกอบอาชีพน้ีหรือไม  

  ฯลฯ 
 
 การตอบคําถามเหลาน้ี  นักประชาสัมพันธจะตองศึกษาวิเคราะหสถิติเกี่ยวกับ
จํานวนสมาชิก  เพ่ือใหทราบวา  เขตท่ีมีจํานวนสมาชิกลดลงอยางมากน้ันอยูในเขตเมือง
หรือชนบท   ผูท่ีไมเปนสมาชิกสวนใหญเปนครูใหมหรือครูเกา  ผูหญิงหรือผูชาย  จํานวน
เปอรเซ็นตของสมาชิกตอจํานวนครูท้ังหมดเมื่อเปรียบเทียบกับสมาคมครูอื่นๆ  ในเขตนั้น
เปนอยางไร ฯลฯ  จากน้ันตองสํารวจความคิดเห็นของเหลาสมาชิกเกี่ยวกับกิจกรรมและ
นโยบายของสมาคม  พรอมท้ังใหระบุดวยวา  กิจกรรมหรือนโยบายดานใดบางท่ีสมาชิก
ยังตองการใหมีอยู  เพ่ิมข้ึนหรือลดลง  หรือใหเปลี่ยนแปลง ฯลฯ  และควรสอบถามความ
คิดเห็นของครูท่ีเคยเปนสมาชิกและครูท่ีไมเคยสมัครเปนสมาชิกเลย   เพ่ือใหทราบถึง
เหตุผล  นอกจากนี้อาจทําการสัมภาษณเชิงลึกในทุกกลุมตัวอยาง   เพ่ือใหไดขอมูลท่ีจะ
เปนประโยชนในการตัดสินใจดําเนินงานตอไป 
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การวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และภัยคุกคาม 
 ในการวิเคราะหสถานการณน้ัน องคการตางๆ  โดยเฉพาะธุรกิจนิยมใชเคร่ืองมือท่ี
เรียกวา  SWOT Analysis  คําวา  SWOT  ยอมาจากอักษรตัวแรกของคํา Strengths,  
Weaknesses,  Opportunities  และ  Threats12   ท่ีแปลวาจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และ
ภัยคุกคามหรืออุปสรรค  โดยท่ีจุดแข็งและจุดออนน้ันไดจากการประเมินขอมูลภายใน
องคการ  สวนโอกาสและภัยคุกคามน้ันไดจากการประเมินสภาพแวดลอมภายนอก
องคการ  เคร่ืองมือน้ีจะชวยใหทราบถึงประเด็นสําคัญๆ ท่ีจะเปนประโยชนในการกําหนด
วัตถุประสงค  กลยุทธและกิจกรรมตางๆ ของโครงการที่จะดําเนินงาน  

การศึกษาปจจัยภายในองคการ จะทําใหทราบถึงจุดแข็งและจุดออนในดานการ
บริหาร เทคนิค  วัสดุอุปกรณ และการเงินของบริษัทได  จุดแข็งขององคการ  อาจเปน  
ทักษะและทรัพยากรตางๆ  รวมถึงขอไดเปรียบอื่นๆ  ท่ีบริษัทมีอยูหรือเปนเจาของที่ทําให
องคการดําเนินงานไดมีประสิทธิภาพดีกวาเม่ือเปรียบเทียบกับบริษัทคูแขง  และองคการ
ควรมองหาส่ิงท่ีจะเปนจุดแข็งในอนาคตดวย  เชน  ความสามารถในดานบริหาร  
เทคโนโลยีช้ันนํา  ตรายี่หอท่ีเปนท่ีรูจักท่ัวไปอยางดี  การท่ีมีเงินสดคงเหลือเปนจํานวน
มาก  ภาพลักษณท่ีดีของสินคาหรือองคการ  และการมีสัดสวนการตลาดที่สูงในตลาด
สําคัญๆ  ฯลฯ  นอกจากนี้  ยังตองรูถึงจุดออนขององคการดวย  เพราะจุดออนจะสะทอน
ใหเห็นถึงความไมมีประสิทธิภาพในการทํางาน  ทรัพยากร  และปจจัยอื่นๆ  ท่ีทําให
ความสามารถในการแขงขันขององคการลดลง   อันไดแก  เครือขายการกระจายสินคาท่ี
ไมครอบคลุมขอบเขตการขาย  การมีความสัมพันธท่ีไมดีกับแรงงาน  การขาดผูบริหารที่มี
วิสัยทัศนหรือความสามารถ  การพัฒนาสินคาไดลาชากวาคูแขง  ฯลฯ  สําหรับส่ิงท่ีอาจ
กลายเปนจุดแข็งหรือจุดออนได แสดงไวในตารางที่  3.2 
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สิ่งที่อาจเปนจุดแข็งและจุดออนขององคการ 

ภาวะผูนํา  คณะกรรมการบริหาร
  

ช่ือเสียงของบริษัท  

สัดสวนการตลาด การวิจัยและพัฒนา   

   

การบริหารจัดการ  การผลิต การตลาด 
การจัดโครงสรางองคการ   การจัดซื้อ ตราสินคา 
การกล่ันกรองสภาพแวดลอม การเขาถึงแหลงวัตถุดิบ คุณภาพสินคาและบริการ  
การพยากรณ  เครื่องจักรและเคร่ืองมืออุปกรณ ความแตกตางในสินคาและบริการ 
การกําหนดกลยุทธ  การประหยัดเชิงขนาด การจัดการชองทางการจําหนาย 
การดําเนินงานตามกลยุทธ  ทําเลที่ตั้ง การกระจายสินคา  
ระบบการควบคุม  การจัดการสินคาคงคลัง การขาย  
  การโฆษณา 

  การประชาสัมพันธ  

  การสงเสริมการขาย  

   

การเงิน  พนักงาน เทคโนโลย ี
ทรัพยากรทางการเงิน  ความรูความสามารถ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
คาใชจายในการดําเนินงาน  ความซื่อสัตย  

 ความสัมพันธกับแรงงาน  

 
ตารางที่  3.2 ส่ิงท่ีอาจเปนจุดแข็งและจุดออนขององคการ 
 
 

สวนการศึกษาขอมูลภายนอกองคการจะทําใหนักประชาสัมพันธทราบถึงแนวโนม
ดานตางๆ  ซ่ึงจะทําใหทราบถึงโอกาสและภัยคุกคามท่ีเกิดข้ึน  เชน  โอกาสอาจเกิดจาก
การเกิดข้ึนของเครื่องมือใหมๆ ดานการตลาด  การควบรวมกิจการ  การขยายการ
ดําเนินงานไปยังตลาดใหม  การไดชองทางการตลาดใหม  ฯลฯ  หรือภัยคุกคามอาจมา
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นอกจากจะวิเคราะหหาจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และภัยคุกคามขององคการแลว  
นักประชาสัมพันธตองวิเคราะหหาจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และภัยคุกคามของ
สถานการณน้ันดวย   
 
 ในการใชการวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และภัยคุกคามใหไดผลน้ัน  นัก
ประชาสัมพันธตองคํานึงถึงส่ิงตอไปน้ี 13 

1. ควรศึกษาขอมูลดานตางๆ ในเชิงเปรียบเทียบกับองคการที่เปนคูแขง 
2. ตองคนหาปจจัยท่ีจะเปนจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และภัยคุกคามให

มากท่ีสุดและใหชัดเจน 
3. ปจจัยเดียวกันอาจเปนไดท้ังจุดแข็งและจุดออน  หรือ  เปนโอกาสและ

ภัยคุกคาม  เชน ภาวะเศรษฐกิจ  ฯลฯ  ข้ึนกับมุมมอง 
4. การพิจารณาจุดแข็ง   จุดออน   โอกาส   และภัยคุกคามเปน

วิจารณญาณของแตละบุคคล 
 
การหาความสัมพันธระหวางจุดแข็งและโอกาส  
 การทราบถึงจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และภัยคุกคามจะเปนประโยชนในการ
กําหนดกลยุทธการดําเนินงานเพื่อแกไขสถานการณท่ีเปนปญหาได  โดยอาจกําหนดกล
ยุทธจากความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ  ดังนี้ 14 

1. การกําหนดกลยุทธท่ีพัฒนาจากจุดแข็งขององคการเพื่อใหไดประโยชน
จากโอกาสท่ีเกิดข้ึน (SO) 

2. การกําหนดกลยุทธท่ีพัฒนาจากจุดแข็งขององคการเพื่อแกไขหรือขจัด
ภัยคุกคามใหมีผลกระทบนอยลงหรือหมดส้ินไป (ST) 

3. การกําหนดกลยุทธท่ีพยายามแกไขจุดออนขององคการเพื่อใหได
ประโยชนจากโอกาสท่ีเกิดข้ึน (WO) 
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4. การกําหนดกลยุทธ ท่ีพยายามแกไขจุดออนขององคการและลด
ผลกระทบจากภัยคุกคามภายนอกใหนอยลงหรือหมดส้ินไป (WT) 

   
โดยท่ัวไป  ในการดําเนินงานเพ่ือใหประสบผลสําเร็จในสภาพการแขงขันที่รุนแรง

ในปจจุบัน  องคการตองกําหนดกลยุทธการดําเนินงานโดยใชจุดแข็งเปนหลัก  ไมควรใช
จุดออนเปนพื้นฐานหากยังไมสามารถหาวิธีการแกไขได  น่ันคือตองแขงขันดวยส่ิงท่ี
องคการทําไดดีท่ีสุดหรือดีกวาองคการอื่น  ขณะเดียวกันนักประชาสัมพันธตองมองหา
โอกาสที่จะดําเนินงานใหเปนประโยชนตอองคการมากที่สุดดวย  ดังน้ันหากสามารถ
วิเคราะหความสัมพันธระหวางจุดแข็งและโอกาสได  คือสามารถเห็นโอกาสที่สามารถใช
จุดแข็งไดดวย  ก็จะเปนประโยชนในการกําหนดวัตถุประสงคและกลยุทธในการดําเนินงาน
ขององคการมากข้ึน  
 

การระบุปญหา 
   

เม่ือวิเคราะหสถานการณแลว  นักประชาสัมพันธก็สามารถระบุปญหาที่งาน
ประชาสัมพันธจะชวยในการแกปญหาน้ันได  โดยท่ัวไป  นักประชาสัมพันธจะรูถึงปญหา
ไดจากการมองหาส่ิงท่ีผิดปรกติ  หรือท่ีแตกตางไปจากสถานการณปกติ  เชน  เงินบริจาค
ท่ีลดลง  จํานวนอาสาสมัครท่ีลดลง  การสูญเสียตัวแทนจําหนายไป  การท่ีพนักงาน
ลาออกเปนจํานวนมาก  ฯลฯ  หรืออาจมองเห็นโอกาสจากสถานการณท่ีเกิดข้ึน  จากน้ัน
ตองเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหสถานการณอยางถี่ถวน  เพ่ือใหทราบถึงปญหาท่ี
แทจริง  ปญหาจึงเปนการสรุปสถานการณเปนประโยคหรือยอหนาส้ันๆ  เพ่ือใหรูวา  
สถานการณหรือปญหาหรือโอกาสน้ันเกี่ยวของกับองคการอยางไรในการดําเนินงานให
บรรลุเปาหมายท่ีกําหนด  ซ่ึงตรงขามกับการวิเคราะหสถานการณ  ท่ีเปนการรวบรวมสิ่ง
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับสถานการณ  ไมวาจะเปนประวัติองคการ  แรงกดดันใหดําเนินการ  
บุคคลหรือกลุมท่ีเกี่ยวของหรือไดรับผลกระทบจากสถานการณท้ังภายในและภายนอก15  
เพื่อใหทราบวา  มีส่ิงใดท่ีเปนอุปสรรคตอการดําเนินงานตามปรกติ  หรือตอการ
ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายขององคการ  เชน  การที่พนักงานไมมีความสุขในการทํางาน  
สินคาไมมีคุณภาพ  ผูบริโภคไมพอใจตอสินคาและบริการ  ฯลฯ 
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ปญหา  หมายถึง  การที่องคการเผชิญกับสถานการณบางอยางท่ีเปนผลของ
สถานการณในอดีต  กิจกรรมที่กําลังดําเนินอยู  หรือส่ิงท่ีจะทําในอนาคต  ท่ีเปนอุปสรรค
ตอการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายขององคการ  ปญหาอาจเปนผลโดยตรงจาก
ความสัมพันธท่ีไมดีกับกลุมผูมีสวนไดเสียกลุมหน่ึงหรือหลายกลุม  ปญหาอาจเกิดจากการ
ท่ีกลุมเปาหมายไมมีขอมูลเกี่ยวกับองคการ  นโยบาย  สินคาและบริการ  จุดยืนของ
องคการ  การท่ีกลุมผูมีสวนไดสวนเสียมีทัศนคติหรือการรับรูเชิงลบตอองคการหรือดาน
อื่นๆ ขององคการ  ท่ีอาจมีผลใหมีการดําเนินการเพื่อตอตานองคการได 16  สวนโอกาส  
หมายถึงสถานการณท่ีองคการสามารถใชการส่ือสารหรือการประชาสัมพันธเพ่ือทําให
ความสัมพันธกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสียท้ังภายในและภายนอกเปนไปในทางที่ดีข้ึน  ท่ีจะ
ชวยใหบรรลุถึงเปาหมายขององคการไดงายข้ึน  เชน  การแตงต้ังประธานเจาหนาท่ีฝาย
บริหารที่ใหความสําคัญกับงานดานประชาสัมพันธ  ก็จะเปนโอกาสใหการดําเนินงานดาน
น้ีขององคการไดรับการสนับสนุนยิ่งข้ึน   เปนตน 17  

 สถานการณท่ีเปนปญหาหรือโอกาสน้ัน  อาจเกิดข้ึนภายในหรือภายนอกองคการก็
ได    อาจเกิดเพียงช่ัวคราวหรือเกิดข้ึนเปนการถาวรก็ได  บางสถานการณสามารถที่จะ
แกไขโดยงายดายหรือไมมีผลสืบเน่ือง  ในขณะที่บางสถานการณ เม่ือเก็บรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลก็สามารถรูไดไมยากนัก  ตัวอยาง  การเกิดอุบัติเหตุบนทองถนนจํานวน
มากในแตละปโดยเฉพาะในชวงเทศกาลท่ีคนนิยมเดินทาง   ท่ีปญหาสําคัญ  คือการท่ีผูขับ
ข่ีด่ืมสุรา และไมปฏิบัติตามกฎจราจร  หรือ  การที่คณะทันตแพทยศาสตรพัฒนาวัสดุท่ีใช
ในดานทันตกรรมข้ึน  สงผลใหสามารถลดคาใชจายในการรักษาลงไดมาก  ในกรณี  ถือ
เปนโอกาสที่จะดําเนินการเผยแพรช่ือเสียงขององคการใหเปนท่ีรูจัก  เปนตน  แตบางใน
กรณีก็ตองมีการศึกษาวิเคราะหขอมูลอยางลึกซ้ึงจึงจะทราบถึงปญหาท่ีแทจริงได  ตัวอยาง  
หากเกิดปลาตายในลําคลองบริเวณชุมชนรอบโรงงาน  เม่ือเกิดสถานการณน้ีข้ึน  นัก
ประชาสัมพันธยังไมสามารถบอกไดวา ปญหาคืออะไร  ตองศึกษาขอมูลเพ่ิมเติม  หาก
สมมติวา  ชุมชนรอบโรงงานไดรับความเดือดรอนจากกล่ินเหม็นท่ีเกิดข้ึน  ก็อาจรองเรียน
ตอเจาหนาท่ีของรัฐและส่ือมวลชนโดยอาจสันนิษฐานวา  มีปลอยนํ้าเสียออกจากโรงงาน  
ซ่ึงนักประชาสัมพันธก็ยังไมรูวา  ปญหาขององคการคืออะไร  จําเปนท่ีจะตองหาขอมูล
เพ่ิมเติม  และถาสมมติตอไปวา  องคการมีการตรวจสอบแลวพบวา  องคการมีระบบกําจัด
นํ้าเสียท่ีดี  นํ้าท่ีปลอยจากโรงงานเปนนํ้าท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานที่สามารถนําไปใชได  
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การกําหนดลําดับปญหา 
 

ในบางคร้ัง  องคการอาจมีปญหาหลายๆ  ปญหาเกิดข้ึนพรอมๆ  กัน  หรือบาง
ปญหาเปนเร่ืองท่ีมีความซับซอนมาก  การแกไขตองมีการแยกปญหาน้ันเปนสวนยอยๆ  
แลวดําเนินการแกปญหาทีละสวน  ในกรณีเชนน้ีผูบริหารจะตองกําหนดลําดับกอนหลัง
ของปญหา  เพ่ือนําไปสูลําดับกอนหลังในการดําเนินการเพ่ือแกปญหาน้ันๆ  สําหรับการ
กําหนดลําดับปญหาอาจพิจารณากําหนดได  2  วิธีคือ18 

 วิธีแรก  เปนการพิจารณาวาปญหาใดเปนปญหาเฉพาะหนาหรือปญหาระยะยาว  
หากพิจารณาลักษณะของปญหาท่ีเกิดข้ึน  จะพบวา  ปญหาเฉพาะหนาท่ีเกิดข้ึนในทันทีจะ
มีความยุงยากในการกําหนดปญหานอยท่ีสุด  แตจะดึงความสนใจใหรีบดําเนินการแกไข
โดยเร็ว  แมวาปญหาน้ันจะมิใชปญหาท่ีสําคัญท่ีสุดขององคการก็ตาม  แตจังหวะเวลาอาจ
เปนปจจัยบงช้ีใหมีการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาโดยดวน  ตัวอยาง  มหาวิทยาลัยแหง
หน่ึง  ในเดือนพฤษภาคม  พบวาในปการศึกษาใหมท่ีจะถึงน้ีมีผูสมัครเขาเปนนักศึกษา
นอยกวาจํานวนที่คาดไวถึง  30  เปอรเซ็นต  ในกรณีน้ีหนวยงานประชาสัมพันธจะไดรับ
การขอรองใหหยุดกิจกรรมดานอื่นๆ  แลวหันมาใชทรัพยากรทั้งหมดและความพยายาม
ทุกดานท่ีจะทําใหมีผูสนใจมาสมัครเขาเรียนมากข้ึน  เปนตน  ขณะที่ปญหาระยะยาวมัก
สามารถรอได  หรือเลื่อนเวลาการแกไขไปไดระยะเวลาหน่ึง  ซ่ึงอาจเปน  1  เดือนหรือใน
ปถัดไปได  จะเห็นวา  ปญหาเฉพาะหนาหรือปญหาระยะสั้นเปนลําดับปญหาท่ีตอง
ดําเนินการแกไขกอนปญหาระยะยาว 
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 สวนอีกวิธีหน่ึง  เปนการจัดลําดับโดยพิจารณาตามความสําคัญของปญหา  น่ันคือ
หากเห็นวา  ปญหาใดเปนปญหาท่ีสําคัญหรือมีผลกระทบตอการบรรลุถึงเปาหมายของ
องคการมากกวา   ก็จะดําเนินการแกไขปญหาน้ันกอนปญหาท่ีมีความสําคัญนอยกวาหรือ
มีผลกระทบตอการบรรลุถึงเปาหมายขององคการนอยกวา 
 อยางไรก็ตาม  ผลสุดทายแลวไมวาจะใชวิธีการใดในการกําหนดลําดับปญหา  
มักจะไดผลเชนเดียวกัน  คือ  โดยทั่วไป  ปญหาเฉพาะหนามักเปนปญหาท่ีมีความสําคัญ
หรือมีผลกระทบตอการบรรลุถึงเปาหมายขององคการในขณะนั้นมากกวา  จึงตองการการ
ดําเนินการเพื่อแกไขในทันที  ขณะที่ปญหาในระยะยาวมักจะเปนปญหาท่ีสามารถรอหรือ
เลื่อนการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาน้ันออกไปไดระยะเวลาหน่ึง  และแมวาในบางคร้ัง
ปญหาระยะส้ันหรือปญหาเฉพาะหนา  อาจจะไมมีความสําคัญเทาเทียมกับปญหาระยะ
ยาวก็ได  แตปญหาระยะส้ันหรือปญหาเฉพาะหนาก็เปนปญหาท่ีตองการใหมีการแกไข
ปญหาน้ันโดยเรงดวน  และบอยคร้ังท่ีปญหาเฉพาะหนาน้ีเกิดข้ึนอยางตอเน่ือง  นัก
ประชาสัมพันธจึงตองดําเนินการแกไขปญหาเฉพาะหนาน้ีเกิดข้ึนอยางตอเน่ืองใหลุลวงไป
กอนจึงจะดําเนินการแกไขปญหาระยะยาวได  ในบางกรณีนักประชาสัมพันธอาจมีภาระท่ี
ตองแกไขปญหาระยะสั้นอยูตลอดเวลา  จนไมมีเวลาท่ีจะดําเนินการเพื่อแกไขปญหาระยะ
ยาวเลยก็ได  อยางไรก็ตาม  นักประชาสัมพันธควรตระหนักวา  ยังมีปญหาท่ีสําคัญมากท่ี
ยังไมไดแกไขรออยูและจะตองพิจารณาดําเนินการเพื่อแกไขปญหาน้ัน  มิใชจะละเลย
ปญหาน้ันไป  ท้ังน้ีเพราะการละเลยไมแกไขปญหาน้ันอาจกอใหเกิดปญหาอ่ืนสืบเนื่อง
ตอไปอีกก็ได 
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คําถามทายบท 
1. แนวทางแกปญหาดานประชาสัมพันธมีข้ันตอนการดําเนินงานอยางไรบาง 
2. สถานการณท่ีองคการตองดําเนินงานประชาสัมพันธแบงไดเปนกี่ลักษณะ  

อะไรบาง  จงอธิบาย 
3. ในการวิเคราะหสถานการณท่ีเปนปญหาน้ัน  ขอมูลท่ีตองศึกษามีอะไรบาง  

อธิบาย 
4. ใหทานวิเคราะหหาจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และภัยคุกคาม  ของสถานการณการ

รับสมัครนักศึกษาใหมประจําปของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  พรอมอธิบาย
รายละเอียดประกอบใหชัดเจน 

5. จงอธิบายถึงเหตุผลที่ตองมีการระบุปญหาและเรียงลําดับปญหา 
 

กรณีศึกษา      การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน    

              

            ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทยมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองดัง
แสดงในตาราง  จนกระท่ังป พ.ศ. 2548  ปริมาณขยะชุมชนเกิดข้ึนประมาณ 14.3 ลานตัน  
โดยปริมาณขยะโดยรวมลดลงจากป  2547 ประมาณ 0.3 ลานตัน  และหากพิจารณา
แหลงกําเนิดของขยะแลวจะพบวา ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึน  ในเขตเทศบาลและเมือง
พัทยามีวันละ  12,635  ตัน  เพ่ิมข้ึนจากป 2547 วันละ  100  ตัน  นอกเขตเทศบาลซึ่ง
ครอบคลุมพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลทั้งหมดมีขยะมูลฝอยเกิดข้ึนวันละ  18,295  ตัน  
เพ่ิมข้ึนจากป  2547  วันละ  200  ตัน  และในเขตกรุงเทพมหานครวันละ  8,350  ตัน
ลดลงจากป 2547 วันละ 1,000  ตัน  

 
  ปริมาณขยะชุมชน ป พ.ศ. 2544 – 2548  (หนวย: ลานตัน) 
    2544      2545 2546          2547 2548 
ปริมาณขยะชุมชนทั้งหมด 14.1      14.3 14.4       14.6 14.3 

 
ท่ีมา: กรมควบคุมมลพิษ 
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การกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน  ในเขตกรุงเทพมหานครไดวาจางใหบริษัทเอกชน
ดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอย  โดยรวบรวมและขนสงจากสถานีขยะมูลฝอยทาแรง  หนอง
แขม  และออนนุชเพื่อนําไปฝงกลบท่ีอําเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา วันละ 
2,750 ตัน  และท่ีอําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐมวันละ 5,600 ตัน  อยางไรก็ตาม  
การกําจัดขยะมูลฝอยท่ีผานมายังคงมีปญหาและอุปสรรคสําคัญคือ  การขาดแคลนสถานที่
สําหรับใชเปนสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนจํานวนมาก  ตลอดจนปญหาการตอตาน
การจัดต้ังสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยจากชุมชนใกลเคียง 

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  ในเขตเทศบาลมีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกหลัก
สุขาภิบาล  117  แหง  แบงเปนฝงกลบ  104  แหง  เตาเผา  3  แหง  และระบบ
ผสมผสาน  3  แหง  ทําใหสามารถกําจัดขยะมูลฝอยไดรอยละ  43  ของปริมาณท่ีเกิดข้ึน
ในเขตเทศบาลท่ัวประเทศ  สวนพื้นท่ีนอกเขตเทศบาลสวนใหญยังไมมีสถานที่กําจัดขยะ
มูลฝอยท่ีถูกหลักสุขาภิบาล 

กรมควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอมจัดทําโครงการรณรงคการจัดการลดขยะชุมชน
โดยมุงเนนการสรางจิตสํานึกและการมีสวนรวมของประชาชนเพื่อใหเกิดกิจกรรมการลด  
แยกขยะ  และการนําไปใชประโยชนอยางจริงจัง  เม่ือวันท่ี  22  กุมภาพันธ  2548  
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางวิธีการปฏิบัติในการแกไขปญหาขยะ (พ.ศ. 2549-
2552) ท่ีมีเปาหมายสําคัญคือใหมีการเก็บรวบรวมและกําจัดขยะดวยวิธีการที่ถูกตอง  
โดยเฉพาะขยะท่ีเกิดข้ึนในเขตเทศบาลทั่วประเทศจะตองไดรับการกําจัดอยางถูกตองไม
นอยกวารอยละ 50  ภายในป  2552  ตามที่กรมควบคุมมลพิษเสนอ 
 
คําถาม 

หากทานเปนเจาหนาท่ีของกรมควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอม  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

1. ใหระบุปญหาของสถานการณขยะมูลฝอยของประเทศไทย              
2. ใหทานระบุปญหาดานการประชาสัมพันธขององคการ  
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