
 

 
 
  
 

 
วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพ่ือใหเขาใจถึงความสําคัญของการกําหนดวัตถุประสงค 
2. เพ่ือเรียนรูเกี่ยวกับประเภทตางๆ ของวัตถุประสงค 
3. ใหสามารถอธิบายเกี่ยวกับลักษณะท่ีสําคัญของวัตถุประสงค 
4. เพ่ือใหทราบถึงวิธีการกําหนดลําดับวัตถุประสงค 
5. เพ่ือใหเขาใจเกี่ยวกับหลักและกระบวนการการบริหารงานโดยวัตถุประสงค 

 
 
  เม่ือศึกษาวิเคราะหสถานการณเปนอยางดีแลว  ก็จะสามารถระบุปญหา
หรือเห็นโอกาสจากการประเมินสภาพแวดลอม  จากน้ันตองมีการวางแผนโครงการที่จะ
ดําเนินการที่มีองคประกอบตางๆ  เชน  วัตถุประสงคหรือส่ิงท่ีตองการใหเกิดข้ึนเมื่อ
ดําเนินโครงการเสร็จส้ินแลว  กลุมเปาหมาย  ขาวสาร  ส่ือและกิจกรรมที่จะใช  และอื่นๆ  
หากโครงการนั้นมีหลายวัตถุประสงคก็ตองมีการจัดลําดับวัตถุประสงคท่ีตองทํากอนหลัง  
การกําหนดวัตถุประสงคท่ีดีจะชวยใหโครงการประสบความสําเร็จไดงายข้ึน  และยังชวย
ในการจัดสรรทรัพยากรไมวาจะเปนบุคลากร  และเงินทุนที่ตองใชในการดําเนินกิจกรรมให
เหมาะสมกับงานท่ีจะตองทําดวย  นอกจากน้ี  วัตถุประสงคยังชวยในการประเมิน
ความสําเร็จของโครงการอีกดวย   
 

การวางแผนงานประชาสัมพันธ 
  

การวางแผนงานประชาสัมพันธจัดเปนงานหน่ึงท่ีจําเปนและทาทาย
ความสามารถของนักประชาสัมพันธมากท่ีสุด  เนื่องจากการวางแผนงานเปนเร่ืองของ

วัตถปุระสงค 
บทที่  5 
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  หากจะดําเนินการแกไขปญหาหรือดําเนินงานเพื่อใหไดประโยชนจาก
สถานการณน้ันโดยไมมีระบบอาจไมสามารถแกไขปญหาน้ันไดดวยดี  เน่ืองจากอาจมีการ
ดําเนินงานซํ้าซอน  ไมประสานสอดคลองกัน  หรือมีการขัดแยง  การหลีกเลี่ยงเกี่ยงงาน
กัน  หรือทํางานไมเหมาะสมกับจังหวะเวลา  หรือการแกปญหาน้ันอาจกอใหเกิดผลเสีย  
หรือมีปญหาสืบเนื่องตอไปอีกได  เพื่อปองกันมิใหเกิดเหตุการณดังกลาว จึงตองมีการ
วางแผนงานเพื่อใหแนใจวาจะสามารถดําเนินงานไดอยางถูกตอง  สอดคลองประสานกัน  
และในชวงจังหวะเวลาที่เหมาะสม 

แผนงานนั้นเปรียบไดกับพิมพเขียวของสิ่งกอสรางตางๆ  ถาปราศจาก
พิมพเขียวแลวอาจมีผลใหโครงสรางของสิ่งกอสรางน้ันมีความไมเหมาะสมและอาจไม
ปลอดภัยในการใชได  โดยท่ัวไปชางกอสรางจะไมรับงานกอสรางใดๆ ท่ีปราศจากพิมพ
เขียว  นักประชาสัมพันธก็เชนเดียวกันท่ีควรจะตองจัดทําแผนงานประชาสัมพันธกอนท่ีจะ
เร่ิมดําเนินงานจริง  แผนงานเปนส่ิงสําคัญไมเฉพาะที่ทําใหรูวาโครงการจะมุงไปในทิศทาง
ใดแลว  ยังทําใหไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารอื่นๆ ดวย   

โดยท่ัวไป  แผนงานที่นักประชาสัมพันธจัดทํามีท้ังแผนงานระยะสั้นและ
แผนงานระยะยาวเชนเดียวกับแผนงานดานอื่นๆ  แผนงานระยะสั้นน้ันมุงท่ีจะดําเนินงาน
หรือแกไขปญหาในชวงระยะเวลาสั้นๆ ท่ีอาจใชเวลาการดําเนินงานเพียง  2-3  ช่ัวโมง  1-
2  สัปดาห  หรือ  3-4  เดือนก็ไดแตจะไมเกิน 1 ป  เชน  โครงการรณรงคเพื่อแนะนํา
สินคาหรือบริการใหม  โครงการรับสมัครนักศึกษาใหมประจําปของมหาวิทยาลัย
รามคําแหง  เปนตน  สวนแผนงานระยะยาวนั้นใชเวลาดําเนินการมากกวา 1 ปข้ึนไปจึง
บรรลุผลท่ีตองการ  ตัวอยางของโครงการประเภทนี้  ไดแก  การรณรงคใหประชาชน
ประหยัดพลังงาน  โครงการรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหร่ี  โครงการรณรงคใหคนไทยรักการ
อานมากขึ้น  เปนตน  อยางไรก็ตาม  ในการวางแผนนั้นอาจจัดทําท้ังแผนระยะสั้นและ
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นอกจากน้ี  ยังตองจัดทําแผนเฉพาะกิจ (Ad hoc plans)  และแผนงาน

เผชิญเหตุ (Contingency plans)  แผนเฉพาะกิจเปนแผนที่จัดทําข้ึนเพื่อตอบสนองตอ
สถานการณท่ีเกิดข้ึนช่ัวคราว  เชน  การท่ีประชาชนรับรูส่ิงท่ีไมถูกตองเกี่ยวกับองคการ  
องคการก็จัดทําแผนงานเพื่อดําเนินการใหกลุมเปาหมายไดรับรูขอมูลท่ีถูกตอง  เม่ือ
ประชาชนเขาใจถูกตองแลวก็จะยุติการดําเนินการ  เปนตน  คําวา  Ad hoc เปนวลีใน
ภาษาลาตินท่ีแปลวา  เพ่ือวัตถุประสงคน้ีเทาน้ัน (for this purpose only)  แผนงาน
ประเภทนี้มีความสําคัญ  แตจะดําเนินการเปนการช่ัวคราวเทาน้ัน  เม่ือแกไขปญหาท่ี
เกิดข้ึนไดแลวก็หยุดดําเนินการ  สวนแผนงานเผชิญเหตุเปนแผนที่จัดเตรียมข้ึนสําหรับ
สถานการณบางอยางท่ีเกิดข้ึน 2  เชน  ในการจัดแขงขันกีฬาหรือจัดงานกลางแจงน้ัน  
ตองมีการเตรียมแผนการไวลวงหนาวา  หากเกิดฝนตกในระหวางการจัดงานจะยกเลิกการ
จัดงานหรือจะยายการจัดงานเขาไปในอาคาร  ซ่ึงจะมีรายละเอียดวาตองทําอะไรบาง  
หรือมีการเตรียมการวา  ในระหวางการแขงขันอาจมีนักกีฬาบาดเจ็บจากการแขงขัน  จึง
ตองมีแพทยพยาบาลดูแลตลอดการแขงขัน  องคการหลายแหงจึงมีการคาดคะเน
สถานการณท่ีอาจเกิดข้ึนในการดําเนินการทุกดานแลววางแผนรองรับไว  ในกรณีท่ีเกิด
สถานการณน้ันข้ึน  องคการตองกําหนดสิ่งท่ีตองทําและบุคคลท่ีรับผิดชอบในการ
ดําเนินงาน  เชน  เม่ือกลุมพนักงานแจงวา  หากไมสามารถตกลงเรื่องคาจางแรงงานไดจะ
ทําการนัดหยุดงาน  ในกรณีน้ีองคการตองมีการจัดทําแผนการดําเนินงานตางๆ เตรียมไว  
หากพนักงานประกาศหยุดงานจริง  โดยองคการตองพิจารณาวาจะตองส่ือสารไปยัง
กลุมเปาหมายใดบางและดวยขาวสารใด  อาทิ  เตรียมการสื่อสารไปยังส่ือมวลชน  
พนักงานท่ีไมมีสวนในการหยุดงาน  ผูคาปลีก  และกลุมอื่นๆ  โดยอาจมีการจัดทําเอกสาร
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ดังน้ันกอนท่ีจะดําเนินงาน  นักประชาสัมพันธตองมีการจัดทําแผนงาน  ซ่ึง
มีองคประกอบสําคัญดังตอไปน้ี  

 วัตถุประสงค   
 กลุมเปาหมายในการดําเนินงาน   
 กลยุทธและวิธีการดําเนินงานที่ครอบคลุมถึง  เน้ือหาขาวสารที่จะ
เผยแพร  และส่ือหรือเคร่ืองมือท่ีจะใช     

 งบประมาณ   
 ชวงเวลาดําเนินการ   

 
นอกจากน้ีตองกําหนดเกณฑท่ีใชในการประเมินผลการทํางานดวย  และ

เม่ือดําเนินงานตามแผนงานท่ีกําหนดไวก็ตองประเมินผลอยางตอเน่ือง  หากพบวา ไม
สามารถบรรลุผลวัตถุประสงคท่ีกําหนดได  หรือสถานการณตางๆ ไดเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม  ก็ตองมีการปรับเปลี่ยนแผนงานใหเหมาะสม 

การวางแผนนั้นไมควรกําหนดองคประกอบของการวางแผนดานการ
ประชาสัมพันธใดๆ  โดยปราศจากความเขาใจถึงความสัมพันธเกี่ยวของกันของ
องคประกอบเหลาน้ันกับองคประกอบอื่นๆ  ความเกี่ยวของน้ีอาจเปนความสัมพันธ
ระหวางเนื้อหาขาวสารกับกลุมเปาหมาย  กลุมเปาหมายกับส่ือและเคร่ืองมือท่ีจะเลือกใช  
ขาวสารกับส่ือหรือกิจกรรมท่ีจะใช  หรืออื่นๆ  ตัวอยาง  การกําหนดกลุมเปาหมายในการ
ดําเนินงานจะตองสัมพันธกับวัตถุประสงค  ขาวสารไมอาจกําหนดไดโดยไมมีความเขาใจ
ในกลุมเปาหมาย  ส่ือและกิจกรรมตางๆ ท่ีใชจะตองเปนเคร่ืองมือท่ีสามารถเขาถึง
กลุมเปาหมายได  หรือขอจํากัดดานงบประมาณจะมีผลตอจํานวนวัตถุประสงค  
กลุมเปาหมาย  ตลอดจนสื่อท่ีจะสามารถเลือกใชดวย  เปนตน  แตละองคประกอบควร
สนับสนุนองคประกอบอื่นๆ ในบางลักษณะโดยไมซํ้าซอนกันทุกประการ  ยิ่งองคประกอบ
ตางๆ ในแตละโครงการมีความเก่ียวของกันมากเทาไร  แผนงานนั้นก็จะนําไปสูผลที่
ตองการไดมากข้ึนเทาน้ัน  ความเช่ือมโยงเกี่ยวพันระหวางองคประกอบตางๆ เหลาน้ีควร
มีในทุกทิศทาง   
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สําหรับในบทนี้จะกลาวถึงเฉพาะการกําหนดวัตถุประสงค 

วัตถุประสงคดานการประชาสัมพันธ 
  

วัตถุประสงคถือเปนสวนที่สําคัญท่ีสุดในกระบวนการวางแผนงาน  เพราะ
เปนส่ิงท่ีนักประชาสัมพันธตองการหรือคาดหวังใหเกิดข้ึนในการดําเนินการส่ือสารไปยัง
กลุมเปาหมาย  ไมวาจะเปนการดําเนินงานในระยะสั้นหรือระยะยาวก็ตาม  สําหรับคําท่ีใช
เพ่ือบอกถึงส่ิงท่ีตองการนี้มีหลายคําดวยกัน  แตมีคํา  2  คําที่มักใชในความหมายเดียวกัน  
คือ  เปาหมาย (Goals) และวัตถุประสงค (Objectives)  ซ่ึง Freitage 3 ไดอธิบายถึงความ
แตกตางของคํา 2 คําน้ีวา  เปาหมายบอกถึงทิศทาง (Direction) ท่ีตองการวาไปในทิศทาง
ใด  เชน  ตองการเดินทางไปทางทิศเหนือ  หรือตองการสรางภาพลักษณท่ีดี ฯ  ขณะท่ี
วัตถุประสงคบอกถึงจุดหมายปลายทาง (Destination) ท่ีมีรายละเอียดเฉพาะเจาะจงมาก
ข้ึน  เชน  ตองการเดินทางไปทางทิศเหนือเปนระยะทาง  20  กิโลเมตร  หรือตองการให
กลุมประชาชนทั่วไปมีความรูสึกวาองคการมีความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมเพิ่มข้ึนจาก   
60  เปอรเซ็นตเปน  80  เปอรเซ็นต  เปนตน  นอกจากน้ีเปาหมายหน่ึงอาจมีหลาย
วัตถุประสงคก็ได  ตัวอยาง  เปาหมายดานการสื่อสารขององคการ  อาจกําหนดเพื่อเพ่ิม
การรับรูของอาสาสมัคร  เพ่ือเพิ่มการเผยแพรขาวสารของส่ือมวลชน  เพ่ือสรางขวัญและ
กําลังใจในหมูพนักงาน  เพื่อใหชุมชนรับรูถึงการดําเนินงานขององคการ  เปนตน  
 

ความสําคัญของการกําหนดวัตถุประสงค 
 

วัตถุประสงคเปนสวนที่สําคัญท่ีสุดของแผนงาน  เพราะจะทําใหเห็นส่ิงที่
ตองการจากการดําเนินงานได ชัดเจนมากข้ึน  เปนการยากท่ีจะจัดทํากิจกรรม
ประชาสัมพันธใดๆ ใหบรรลุผลสําเร็จท่ีตองการไดหากปราศจากวัตถุประสงคท่ีชัดเจน  
แมวาจะมีงบประมาณในการดําเนินงานมากเพียงใดก็ตาม ส่ิงท่ีจะทําก็เลื่อนลอยไร
แนวทางเพราะไมรูถึงส่ิงที่ตองการ   แตถากําหนดวัตถุประสงคไวอยางเหมาะสมและ
ชัดเจน ก็จะมีสวนชวยใหโครงการนั้นบรรลุผลที่ตองการไดงายข้ึน  
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โครงการประชาสัมพันธจํานวนมาก  ไมมีการกําหนดวัตถุประสงคท่ีชัดเจน
และวัดผลได 4  จึงไมสามารถวัดผลการดําเนินงานได  เปนผลใหมีโครงการประชาสัมพันธ
จํานวนนอยมากท่ีพิสูจนไดวาประสบความสําเร็จ  ซ่ึงเหตุผลท่ีนักประชาสัมพันธไมนิยม
กําหนดวัตถุประสงคท่ีชัดเจน  ก็มี  การขาดงบประมาณที่จะดําเนินการ  ไมเขาใจถึง
ความสําคัญและวิธีการกําหนดวัตถุประสงควัตถุประสงค  ไมชอบตัวเลข  และเกรงวาจะ
เปนส่ิงท่ีนํามาใชในการประเมินผลการทํางานของตนเอง 5 

ในการบริหารงานสมัยใหม  วัตถุประสงคมีหนาท่ีท่ีสําคัญดังตอไปน้ี 
1. เปนเกณฑในการตัดสินใจ  น่ันคือ  ในการดําเนินงานหน่ึงอาจมี

โครงการอยางนอยสองโครงการที่สามารถจัดทําข้ึนท่ีจะใหผลใน
ลักษณะเดียวกัน  หากตองตัดสินใจเลือกโครงการใดโครงการหน่ึงแลว  
วัตถุประสงคจะถูกนํามาใชเปนเกณฑในการพิจารณาวา  โครงการใด
สามารถบรรลุวัตถุประสงคไดดีมากท่ีสุด ก็จะเลือกดําเนินงานตาม
โครงการนั้น  ท้ังในดานการกําหนดลําดับส่ิงท่ีตองดําเนินการ  และการ
ใชทรัพยากรตางๆ ใหบรรลุวัตถุประสงคมากท่ีสุด   

2. เปนเคร่ืองมือในการส่ือสารและการประสานงาน  วัตถุประสงคจะชวย
ลดการโตแยงในระหวางผูปฏิบัติงานลงได  เน่ืองจากไดมีการตกลงใน
วัตถุประสงครวมกันแลวท่ีผูปฏิบัติงานใชเปนแนวทางในการสื่อสารกัน  
นอกจากน้ียังใชในการประสานการทํางานของผูปฏิบัติงานทุกกลุม  
น่ันคือในทุกกิจกรรมที่จะจัดทําข้ึนจะตองประสานสอดคลองกันเปน
อยางดี 

3. เปนเกณฑท่ีใชในการประเมินผลการดําเนินงาน  เม่ือดําเนินงานแลว
จําเปนจะตองมีเกณฑหรือมาตรการที่ใชในการวัดผลการทํางาน  
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางดีก็จะถูกนํามาใชเปนเกณฑในการ
ตรวจสอบและวัดผลความกาวหนาและความสําเร็จของโครงการนั้น  
เชน  หากวัตถุประสงคกําหนดไววา  ตองการใหผูมีสิทธิ์เลือกต้ัง
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครออกมาใชสิทธิ์  70  เปอรเซ็นตของ
จํานวนผูมีสิทธิ์ท้ังหมดในเขตกรุงเทพมหานคร  เม่ือการเลือกต้ังผาน
พนไปแลวก็นําจํานวนผูใชสิทธิ์ท้ังหมดมาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค
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ลักษณะของวัตถุประสงค 
  
  ในการดําเนินงานประชาสัมพันธน้ัน วัตถุประสงคของแตละโครงการจะ
แตกตางกันไป  บางโครงการอาจมีเพียงวัตถุประสงคเดียว  ขณะที่บางโครงการอาจมี
หลายๆ วัตถุประสงคก็ได  วัตถุประสงคท่ีดีควรมีลักษณะดังน้ีคือ   

 วัตถุประสงคตองสนับสนุนวัตถุประสงคขององคการ   
 วัตถุประสงคท่ีกําหนดตองชัดเจน   
 วัตถุประสงคท่ีกําหนดตองสามารถวัดผลได   
 วัตถุประสงคท่ีกําหนดตองสามารถปฏิบัติไดจริง 
 วัตถุประสงคควรกําหนดระยะเวลาดําเนินการ 

 

วัตถุประสงคตองสนับสนุนวัตถุประสงคหลักขององคการ   
วัตถุประสงคของโครงการประชาสัมพันธจะไมมีคุณคาเลย  หากไม

สัมพันธสอดคลองและสนับสนุนวัตถุประสงคหลักขององคการ  ท้ังน้ีเพราะแมจะกําหนด
วัตถุประสงคดานการประชาสัมพันธไดดีเพียงใด  แตถาวัตถุประสงคน้ันไมสอดคลองกับ
วัตถุประสงคหลักขององคการแลวก็จะเปนการเสียเงิน  เสียเวลา  และทรัพยากรอื่นๆ ใน
การทํางานไปโดยเปลาประโยชน  องคการจะไมไดรับผลประโยชนใดๆ จากทรัพยากร
ตางๆ ท่ีเสียไปในการปฏิบัติตามโครงการประชาสัมพันธน้ันเลย  ดังน้ัน  แมวาองคการแต
ละแหง  แตละประเภทจะมีเปาหมายและวัตถุประสงคในการดําเนินงานแตกตางกัน  แต
เม่ือองคการหน่ึงกําหนดวัตถุประสงคหลักในการดําเนินงานโดยพิจารณาจากสถานการณ
แวดลอมทุกๆ ดานแลว  วัตถุประสงคของโครงการประชาสัมพันธท่ีกําหนดจะตอง
สอดคลองสนับสนุนวัตถุประสงคหลักขององคการ  ดังแสดงในภาพที่ 5.1  ซ่ึงการท่ีจะ
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สภาพแวดลอม 
  เปาหมายและวัตถุประสงคขององคการ 
    วัตถุประสงคดานการ  
     ประชาสัมพันธ  
 

ภาพที่  5.1   ส่ิงท่ีมีอิทธิพลตอการกําหนดวัตถุประสงคดานการประชาสัมพันธ 
 
 
สําหรับวัตถุประสงคขององคการธุรกิจอาจมีหลายดาน  อาทิ  การเพิ่ม

สัดสวนการตลาด  การเพิ่มยอดขายข้ึน  20  เปอรเซ็นต  การเพิ่มราคาหุนเปนหุนละ  35  
บาทพรอมรักษาระดับราคาน้ีตลอดท้ังป  การดึงดูดผูท่ีจบการศึกษาปริญญาโทดาน
การตลาดจากสถาบันท่ีมีช่ือเสียงใหเขามาทํางานอยางนอย  2  คนตอป  ฯลฯ  นัก
ประชาสัมพันธตองเปลี่ยนวัตถุประสงคธุรกิจเหลาน้ีใหเปนวัตถุประสงคดานการ
ประชาสัมพันธ  จะเห็นวาแตละวัตถุประสงคมุงเขาถึงแตละกลุมเปาหมาย  เชน ผูบริโภค  
ผูถือหุน  ผูท่ีจะเปนพนักงานในอนาคต  เปนตน  

เพ่ือใหแนใจวา  วัตถุประสงคดานการประชาสัมพันธท่ีกําหนดสัมพันธกับ
วัตถุประสงคขององคการ  นักประชาสัมพันธควรถามคําถามตอไปน้ี 6 
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1. ในมุมมองดานการส่ือสาร  ส่ิงท่ีฝายบริหารตองการคืออะไร  และส่ิงท่ี
จะสนับสนุนหรือเปนอุปสรรคในการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายน้ัน
คืออะไร 

2. กลุมผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ จะมีปฏิกิริยาตอบสนองตอการตัดสินใจ
ของฝายบริหารอยางไร 

3. ปฏิกิริยาตอบสนองท่ีฝายบริหารตองการจากกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
ตางๆ 

4. โครงการประชาสัมพันธจะเขาไปชวยใหบรรลุเปาหมายขององคการได
อยางไร 

5. บทบาทของการประชาสัมพันธเม่ือเปรียบเทียบกับการส่ือสารรูปแบบ
อื่นๆ  เปนอยางไร 

 
การกําหนดวัตถุประสงคลักษณะนี้จะชวยใหแนใจวา  โครงการจะเปน

ประโยชนตอองคการและเพิ่มโอกาสที่ฝายบริหารระดับสูงจะใหการสนับสนุนโครงการมาก
ข้ึน 
 
ตัวอยาง7  

บริษัทแหงหน่ึงไดรับสัมปทานใหกอสรางถนนสายหน่ึงท่ีผูใชเสนทางตอง
จายคาผานทาง  หลังจากเปดใชปรากฏวามีผูใชถนนนอยกวาท่ีประมาณการไว  บริษัทจึง
ไดทําการวิจัยและพบวา  ผูท่ีจะใชถนนสายน้ีคือผูท่ีอาศัยอยูใกลเคียงกับถนนสายน้ี  เห็น
วา  อัตราคาผานทางไมเหมาะสม  และยังเห็นวา  ถนนสายน้ีกอใหเกิดเสียงดังรบกวนและ
มลพิษในอากาศมากข้ึน  บริษัทจึงไดปรับปรุงอัตราคาผานทางใหม  รวมถึงสรางส่ิงท่ีจะ
ชวยลดเสียงรบกวนและมลพิษในอากาศลงในทันที   

ในสถานการณน้ี  วัตถุประสงคขององคการ  คือ  เพ่ือเพ่ิมจํานวนคนท่ีมา
ใชถนนสายนี้เปน  30,000  คนใน  5  วันทําการ  ภายในระยะเวลา  6  เดือนขางหนา  
และวัตถุประสงคของโครงการประชาสัมพันธ  คือ  เพื่อใหการศึกษาและใหขาวสารแก
ชุมชนใกลเคียงถนนสายน้ีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอัตราคาผานทางและการสรางส่ิง
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วัตถุประสงคตองกําหนดใหชัดเจน  
การกําหนดวัตถุประสงคท่ีดีน้ันตองระบุถึงผลที่ตองการใหชัดเจนมากท่ีสุด

เทาท่ีจะทําได  ยิ่งกําหนดวัตถุประสงคไดชัดเจนมากเทาไร  ก็จะทําใหการดําเนินงานมี
โอกาสสําเร็จผลไดมากข้ึน  และสามารถวัดผลการดําเนินการไดดีข้ึน   

ในการกําหนดวัตถุประสงคน้ันตองแนใจวาระบุถึงผลท่ีตองการ  เพ่ือเปน
แนวทางในการดําเนินงานมากกวาส่ิงท่ีจะทํา  ไมควรกําหนดในลักษณะท่ีเปนกิจกรรมท่ี
ทําเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค  เชน  เพ่ือสงเอกสารขาวไปใหส่ือมวลชนเผยแพร  เพ่ือ
ตอนรับผูนําความคิดเห็นในงานพิเศษ  ฯลฯ  หรือการกําหนดวา  จะสงเอกสารขาวเพิ่มข้ึน
จากปท่ีผานมา  20  เปอรเซ็นตน้ัน  ก็ไมมีส่ิงบงช้ีวา  เอกสารขาวเหลาน้ันจะชวยใหบรรลุ
ได  หรือการจัดงานพิเศษก็ไมมีความหมายใดๆ ถาไมมีการระบุเกณฑท่ีชัดเจน  
นอกจากนั้น  การกําหนดวัตถุประสงคดานการประชาสัมพันธท่ีแตกตางกัน  ก็จะมีสวน
ชวยใหบรรลุถึงเปาหมายขององคการแตกตางกันดวย 
 
ตัวอยาง8   

บริษัทผูผลิตขนมที่มีช่ือเสียงแหงหน่ึงตองการท่ีจะเพ่ิมยอดขายของสินคา
ตราหนึ่งข้ึน  5  เปอรเซ็นตในระหวางเดือนเมษายนถึงมิถุนายน  ในกรณีน้ีหากกําหนด
วัตถุประสงคดานการประชาสัมพันธวา  “เพ่ือใหส่ือมวลชนสําคัญเผยแพรลักษณะสําคัญ
ของสินคาสามประการ ไดแกรสชาติ  สวนผสมจากธรรมชาติ  และคุณคาทางโภชนาการ”  
หากนักประชาสัมพันธจัดสงเอกสารขาวสงไปยังส่ือท่ีไมเหมาะสม  หรือไมปรากฏเร่ืองราว
ดังกลาวเกี่ยวกับสินคาในสื่อท่ีเขาถึงผูปกครองท่ีใหความสําคัญกับสุขภาพในตลาดที่สินคา
น้ันวางจําหนายแลว  ก็เปนการยากท่ีบรรลุวัตถุประสงคขององคการได  แตหากกําหนด
วัตถุประสงคดานการประชาสัมพันธวา  “เพ่ือเพิ่มการรับรูในกลุมผูปกครองที่มีบุตรหลาน
เรียนในระดับประถมศึกษาท่ีใหความสนใจในเรื่องสุขภาพข้ึน  10  เปอรเซ็นตในระหวาง
เดือนเมษายนถึงมิถุนายน”  และนักประชาสัมพันธดําเนินการจัดสงเอกสารขาวไปยังส่ือ
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จะเห็นวาวัตถุประสงคน้ีระบุอยางชัดเจนวา  ตองดําเนินการใดในชวงเวลา
ใดจึงมีโอกาสที่กลุมเปาหมายจะมีพฤติกรรมท่ีตองการ  และสอดคลองกับเปาหมายของ
องคการดวย  น่ันคือ  การกําหนดวัตถุประสงค  นอกจากจะระบุถึงผลท่ีตองการหรืองานที่
จะทํา  และระบุกลุมเปาหมายท่ีจะรับขาวสารแลว  ควรคํานึงถึงขนาดของกลุมเปาหมายท่ี
จะรับขาวสารดวย  แมวาขนาดของกลุมเปาหมายน้ีจะไมไดบอกถึงความสําคัญของ
โครงการก็ตาม   
 
ตัวอยาง   

หากองคการเปนผูผลิตและจําหนายอุปกรณผลิตกระแสไฟฟา  ในกรณีน้ี  
คงเปนไปไมไดท่ีจะกําหนดวัตถุประสงคดานการประชาสัมพันธวา  “เพ่ือใหส่ือมวลชน
ตางๆ เผยแพรเร่ืองราวเกี่ยวกับสินคาน้ี  100  เร่ืองในหน่ึงเดือน”  เพราะการตัดสินใจซื้อ
สินคาประเภทนี้  องคการตองมีการพิจารณาอยางรอบคอบ  ดังน้ันการกําหนด
วัตถุประสงคดานประชาสัมพันธวา  “เพื่อใหนิตยสารดานพลังงานไฟฟาเผยแพรบทความ
เกี่ยวกับสินคาน้ีจํานวน  50  เร่ืองในเวลา  1  ป”  จะเหมาะสมกวา  เน่ืองจากมุงเผยแพร
ในส่ือท่ีเขาถึงกลุมผูท่ีมีอํานาจในการพิจารณาและตัดสินใจซ้ือสินคาน้ีโดยเฉพาะ  จึงไม
จําเปนตองเผยแพรในส่ือท่ีเขาถึงคนจํานวนมาก  ซ่ึงแตกตางจากการท่ีองคการจําหนาย
สินคาท่ีประชาชนทั่วไปสามารถซ้ือมาใชในชีวิตประจําวัน  การเผยแพรขาวสารใหกลุม
ผูรับขาวสารเปนจํานวนลานๆ คนรับรูจะชวยใหบรรลุเปาหมายขององคการไดดีกวา   

 
วัตถุประสงคที่กําหนดตองสามารถวัดผลได   

วิธีการหน่ึงท่ีจะชวยในการกําหนดวัตถุประสงคใหชัดเจนมากข้ึนก็คือ  การ
กําหนดวัตถุประสงคใหเปนเชิงปริมาณมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได  ซ่ึงการกระทําในลักษณะนี้  
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ตัวอยาง   

ในการสํารวจความคิดเห็นของชุมชนรอบโรงงานแหงหน่ึง  พบวา  80  
เปอรเซ็นตของประชาชนในชุมชนน้ัน  เห็นวา  บริษัทเปนแหลงสําคัญท่ีกอใหเกิดภาวะ
มลพิษในชุมชนแหงน้ัน  ในกรณีน้ี  วัตถุประสงคจะเปนการลดจํานวนเปอรเซ็นต
ประชาชนท่ีเห็นวาองคการเปนแหลงสําคัญท่ีกอใหเกิดภาวะมลพิษในชุมชนแหงน้ันลง  
โดยอาจกําหนดวา  “เพื่อลดจํานวนประชาชนที่เห็นวา  องคการเปนแหลงสําคัญท่ี
กอใหเกิดภาวะมลพิษในชุมชนแหงน้ันใหเปน  0  เปอรเซ็นต  เม่ือองคการไดขจัดภาวะ
มลพิษนั้นแลว”   

 
ตัวอยาง 

จากการสํารวจพบวา  มีผูถือหุนของบริษัทเพียง  15  เปอรเซ็นตท่ีทราบ
เร่ืองราวความเปนไปตางๆ ของบริษัท  ในกรณีเชนน้ี  อาจกําหนดวัตถุประสงควา  “เพ่ือ
เพิ่มจํานวนผูถือหุนท่ีทราบเรื่องราวตางๆ ของบริษัทใหเปน  45  เปอรเซ็นตในระยะเวลา 
1  ป”  เปนตน   
 
ตัวอยาง   

ในการเปนเจาภาพการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรามคําแหง
อาจกําหนดวัตถุประสงคในการดําเนินงานประชาสัมพันธไวดังน้ี 

1. เพ่ือใหประชาชนท่ัวไปอยางนอย  75  เปอรเซ็นตทราบถึงการเปน
เจาภาพกีฬามหาวิทยาลัยโดยการเผยแพรทางหนังสือพิมพรายวัน 
สถานี วิทยุ  และสถานีโทรทัศนในระหวางเดือนพฤศจิกายน – 
ธันวาคม  

2. เพื่อจูงใจใหมีผูเขารวมงานอยางนอย  1.500  คน  ในพิธีเปดและปด
การแขงขัน 
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การวัดผลของวัตถุประสงคในขอแรกน้ันอาจทําไดโดยการตรวจตัดขาวท่ี
ปรากฏในสื่อมวลชนแขนงตางๆ วามีส่ือมวลชนจํานวนเทาไรที่เผยแพรเร่ืองน้ีในชวง
ระยะเวลาดังกลาว  สวนวัตถุประสงคขอสองน้ันสามารถที่จะวัดผลไดโดยการนับจํานวน
คนท่ีเขารวมในพิธีเปดและปดการแขงขัน 

จากตัวอยางเหลาน้ี  จะเห็นวา วัตถุประสงคไดกําหนดไวอยางชัดเจนวา 
ตองการจะทําอะไร  ในชวงเวลาใด  ซ่ึงเม่ือดําเนินการไปจนส้ินโครงการแลวก็สามารถ
วัดผลการดําเนินงานไดโดยนําผลการดําเนินงานที่ เกิดข้ึนจริงมาเปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงคท่ีต้ังไว  สวนในกรณีท่ีไมอาจกําหนดวัตถุประสงคใหเปนในรูปเชิงปริมาณได
จริงๆ แลว  ก็อาจกําหนดในเชิงพรรณนาได 

 
วัตถุประสงคที่กําหนดจะตองปฏิบัติไดจริง   

วัตถุประสงคท่ีกําหนดตองสามารถปฏิบัติไดจริง  เพราะงานประชาสัมพันธ
ไมสามารถทําส่ิงท่ีเปนไปไมไดใหเกิดข้ึนได  หากกําหนดวัตถุประสงคไมเหมาะสมก็จะ
เปนการเสียเวลาและทรัพยากรไปโดยไมไดประโยชนใดๆ  การกําหนดวัตถุประสงคตอง
กําหนดใหเหมาะสม  ไมใหสูงหรือตํ่าจนเกินไป  เพ่ือเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหกับ
ผูปฏิบัติงาน  ท้ังน้ีเพราะหากกําหนดวัตถุประสงคไวสูงจนเกินไป  ผูปฏิบัติงานพิจารณา
แลวเห็นวา  ไมวาจะใชความพยายามมากเทาใดก็ไมสามารถที่จะบรรลุวัตถุประสงคท่ี
กําหนดไวได ก็จะขาดกําลังใจท่ีจะทํางาน  หรือในทางตรงกันขาม  หากกําหนด
วัตถุประสงคไวตํ่าเกินไป ก็จะไมเปนการจูงใจใหพนักงานไดใชความสามารถอยางเต็มท่ี
ในการปฏิบัติงาน  อันเปนการใชทรัพยากรบุคคลอยางไมเหมาะสม  ดังน้ัน  ในการ
กําหนดวัตถุประสงคควรกําหนดไวคอนขางสูงเพื่อใหพนักงานตองใชความพยายามในการ
ทํางานใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวได  อยางไรก็ตาม  วัตถุประสงคท่ีกําหนดตอง
สามารถปฏิบัติไดภายใตทรัพยากรบุคคลและเงินท่ีมีอยูดวย  สําหรับการกําหนดอาจทําได
โดยพิจารณาจาก  การตรวจสอบเกณฑท่ีใชในอุตสาหกรรม  การเปรียบเทียบกับองคการ
อื่นท่ีมีโครงการลักษณะเดียวกัน (Benchmark)   และผลการดําเนินงานในอดีต 9   
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วัตถุประสงคควรกําหนดระยะเวลาดําเนินการ 
  โครงการประชาสัมพันธสวนมากท่ีทําในระดับองคการและตราสินคามัก
เปนโครงการตอเน่ือง  และมักดําเนินการตามฤดูกาลของสินคา  ดังน้ัน  วัตถุประสงคของ
โครงการประชาสัมพันธจึงตองกําหนดระยะเวลาท่ีตองการใหบรรลุวัตถุประสงคน้ันดวย  
และระยะเวลานั้นตองสอดคลองกับเปาหมายขององคการดวย  เชน  หากองคการกําหนด
จัดการประชุมผูถือหุนประจําปในเดือนกุมภาพันธ  และกําหนดท่ีจะมีการแนะนําสินคาใหม
ในเดือนธันวาคม  วัตถุประสงคของโครงการประชาสัมพันธก็ตองกําหนดเวลาการ
ดําเนินงานใหสอดคลองกับกิจกรรมที่องคการกําหนดใหมีข้ึนดวย  เพ่ือจะไดสามารถ
รายงานผลการดําเนินงานในชวงเวลาเดียวกัน  เพ่ือแสดงใหฝายบริหารเห็นวางาน
ประชาสัมพันธมีสวนสนับสนุนเปาหมายขององคการ 
 

ประเภทของวัตถุประสงค 
  

วัตถุประสงคดานการประชาสัมพันธอาจกําหนดไดหลายลักษณะ  หาก
มองโดยภาพรวมแลว  นักวิชาการบางทานแบงวัตถุประสงคในการประชาสัมพันธไวเปน  
3 ลักษณะ  คือ  กัน  กอ  และแก   บางทานก็แยกวัตถุประสงคตามกลุมเปาหมายในการ
ประชาสัมพันธ   Hendrix 10 ไดแบงวัตถุประสงคในการประชาสัมพันธเปน  2 ประเภทคือ  
วัตถุประสงคเกี่ยวกับผลงานและวัตถุประสงคดานผลกระทบ  สวน  Baines, Egan & 
Jefkins11  ไดเพ่ิมวัตถุประสงคดานผลที่ตองการจากการดําเนินงานอีกประเภทหน่ึง 

 
วัตถุประสงคที่กําหนดเก่ียวกับผลงานที่ทํา    

การกําหนดวัตถุประสงคประเภทนี้มุงเนนถึงผลงานของนักประชาสัมพันธ  
หรือความพยายามในการกระจายขาวสารไปยังส่ือมวลชนแขนงตางๆ  หรือการจัดการ
เกี่ยวกับส่ือหรือกิจกรรมรูปแบบตางๆ  อันไดแก  เอกสารขาว  วารสารภายใน  การจัด
ประชุมส่ือมวลชน  การจัดทําแถบวีดีทัศน  เปนตน  ขอดีของวัตถุประสงคประเภทนี้  คือ 
สามารถกําหนดไดแนนอนและวัดผลไดชัดเจน 
 
ตัวอยางของวัตถุประสงคประเภทนี้ ไดแก 
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 เพ่ือจัดสงขาวแจกอยางนอย  1  ช้ินไปยังส่ือมวลชนหลักในชุมชนใน
ระหวางเดือนกันยายน 

 เพื่อจัดใหมีการสัมภาษณแกสถานีวิทยุในเขตกทม.อยางนอย  1  คร้ังใน
เดือนกันยายน 

 เพ่ือใหมีผูเขาเยี่ยมหนาหองขาวบนเว็บไซตจํานวน  1,000  คร้ังในหน่ึง
เดือน 
จะเห็นวา  วัตถุประสงคขางตนสามารถวัดผลไดงาย  โดยการนับจํานวน

ขาวที่ไดรับการเผยแพรจากส่ือมวลชนหลักในทองถิ่นจากจํานวนขาวที่สงไปยังส่ือมวลชน
ท้ังหมด  และจํานวนการสัมภาษณท่ีเกิดข้ึนจริง   

นักประชาสัมพันธบางคนใช วัตถุประสงคประเภทน้ีเปนเคร่ืองวัด
ความสําเร็จของโครงการเพียงอยางเดียว  เม่ือส้ินสุดโครงการก็กลาวอางวา  โครงการนั้น
บรรลุผลสําเร็จ  หากจํานวนที่เกิดข้ึนจริงเทากับหรือมากกวาวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว   
อยางไรก็ตาม  การกําหนดวัตถุประสงคในลักษณะน้ีไมอาจบอกไดวา  ขาวสารน้ันเขาถึง
กลุมเปาหมายท่ีตองการหรือไม   จึงยากท่ีจะบอกไดวา   การดํา เนินโครงการ
ประชาสัมพันธชวยใหบรรลุถึงเปาหมายและวัตถุประสงคขององคการ  
 
วัตถุประสงคที่มุงเนนผลกระทบที่มีตอกลุมผูรับขาวสาร    

ผลกระทบท่ีมีตอกลุมเปาหมายไดแก  การรับรู  ความเขาใจ  และการ
ยอมรับในขาวสาร  ตลอดจนพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย วัตถุประสงคประเภทนี้แยกได
เปน  3  ลักษณะตามผลกระทบตอการรับรูและความเขาใจในขาวสาร  ผลกระทบตอ
ทัศนคติและพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนกับกลุมเปาหมาย  โดยท่ัวไป  วัตถุประสงคท่ีเนนถึง
ผลกระทบตอทัศนคติและพฤติกรรมนั้นตองใชความพยายามในการดําเนินงานใหบรรลุผล
มากกวา  

 
วัตถุประสงคที่เนนถึงการใหขาวสาร     

วัตถุประสงคประเภทนี้เปนการกําหนดวัตถุประสงคท่ีมุงใหกลุมเปาหมาย
ได รับ   เข าใจ   ตลอดจนสามารถจดจําขาวสารที่ ได รับตามที่องคการตองการ   
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ตัวอยางของวัตถุประสงคประเภทนี้ ไดแก 

 เพ่ือใหกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย  90  เปอรเซ็นตขององคการทราบ
เกี่ยวกับการยายสถานท่ีทํางานและหรือการเปลี่ยนแปลงหมายเลข
โทรศัพทขององคการแหงหน่ึง 

 เพ่ือใหพนักงานขับรถขององคการอยางนอย  90  เปอรเซ็นตทราบวา  
ในแตละปมีอุบัติเหตุเกิดข้ึนเปนผลใหพนักงานขับรถ  15  คนบาดเจ็บ
และ  2  คนเสียชีวิต  

 เพ่ือเพ่ิมจํานวนวัยรุนจาก  20  เปอรเซ็นตเปน  80  เปอรเซ็นตให
ทราบถึงพิษภัยจากการสูบบุหร่ี 

 
วัตถุประสงคที่เนนถึงทัศนคติของกลุมเปาหมาย   

วัตถุประสงคประเภทน้ีมุงเนนถึงทัศนคติของกลุมผู รับขาวสารท่ีมีตอ
องคการ  การดําเนินงาน  สินคาและบริการ  ซ่ึงอาจเกี่ยวกับ 

 การสรางทัศนคติใหมใหเกิดข้ึน 
 การเสริมใหทัศนคติท่ีมีอยูมีความม่ันคงเพิ่มข้ึน 
 การเปลี่ยนทัศนคติท่ีมีอยูเดิม 

 
การสรางทัศนคติใหมใหเกิดข้ึน โดยท่ัวไป  คนทั่วไปจะไมมีความรูสึกใดๆ ตอ
องคการใหมหรือส่ิงท่ีเขาไมเคยรูจักหรือไดยินเร่ืองน้ันมากอน  ในกรณีน้ีงานของนัก
ประชาสัมพันธจะเปนการสรางทัศนคติท่ีดีใหเกิดข้ึนกับองคการหรือเร่ืองน้ัน  กลาวไดวา
วัตถุประสงคประเภทนี้ควรใชกับโครงการท่ีคนยังไมมีความรูสึกใดๆ ตอเร่ืองน้ันหรือ
องคการนั้น 
 
ตัวอยางของวัตถุประสงคประเภทนี้ ไดแก 
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 เพ่ือใหกลุมผูท่ีอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร  90  เปอรเซ็นตเกิด
ความรูสึกท่ีดีตอบริการขนสงมวลชนระบบใหมใน  6  เดือน 

 เพ่ือจูงใจใหผูขับข่ีรถยนตอยางนอย  50  เปอรเซ็นตมีทัศนคติท่ีดีตอ
การใชกาซธรรมชาติแทนน้ํามัน 

 เพื่อใหประชาชนคนไทยมีทัศนคติท่ีดีตอบริษัทขามชาติเพ่ิมข้ึนจาก  
20  เปอรเซ็นตเปน  50  เปอรเซ็นตในระยะเวลา  1  ป  

 
การเสริมใหทัศนคติที่มีอยูมีความมั่นคงเพิ่มข้ึน    วัตถุประสงคประเภทนี้มุงเสริม
ความคิดเห็นที่มีอยูของกลุมเปาหมายใหม่ันคงมากขึ้น  ในกรณีเชนน้ี   นักประชาสัมพันธ
จะมุงเนนใหคนมีความรูสึกท่ีดีมากข้ึน  โดยการดําเนินการดานตางๆ  ท้ังในรูปการส่ือสาร
และกิจกรรมตางๆ  
 
ตัวอยางของวัตถุประสงคประเภทนี้ ไดแก 

 เพ่ือลดจํานวนพนักงานท่ีไมใชเคร่ืองปองกันอุบัติเหตุในโรงงานลง
เหลือเพียง  20  เปอรเซ็นต 

 เพ่ือใหผูขับข่ีรถจักรยานยนตท่ีเห็นวา  การสวมใสหมวกกันน็อกจะ
ชวยปองกันอุบัติเหตุไดเพิ่มข้ึน  40  เปอรเซ็นต 

 เพ่ือใหประชาชนท่ีเคยบริจาคเงินใหกับมูลนิธิเด็กยังคงมีทัศนคติท่ีดีตอ
การดําเนินงานของมูลนิธิตอไป 

 เพื่อใหกลุมคนที่นิยมในพรรคการเมืองหน่ึงยังคงมีทัศนคติท่ีดีตอพรรค
น้ันตอไป 

 
 
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่มีอยูเดิม  วัตถุประสงคประ เภทน้ี   มัก เปนการ
เปลี่ยนแปลงจากทัศนคติท่ีไมดีใหกลายเปนความรูสึกท่ีดีองคการใหมบางแหง  หรือการ
กระทําบางอยางท่ีริเร่ิมข้ึนใหมอาจทําใหกลุมเปาหมายมีปฏิกิริยาในทางลบได  เชน  
โครงการโรงไฟฟาบอนอกท่ีไดรับการตอตานจากประชาชนบางกลุม  หรือปญหาการ
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ตัวอยางของวัตถุประสงคประเภทนี้ ไดแก 

 เพื่อใหพนักงานเช่ือม่ันในความม่ันคงขององคการเพิ่มข้ึนเปน  75  
เปอรเซ็นต 

 เพื่อใหประชาชน  90  เปอรเซ็นตมีความม่ันใจวา  โรคเอดสไมได
ติดตองายอยางที่คิด 

 เพ่ือใหประชาชนท่ัวไป  95  เปอรเซ็นตเห็นวา  บริษัทใหความสําคัญ
กับส่ิงแวดลอม 

 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม     

วัตถุประสงคประเภทนี้ เปนการกําหนดวัตถุประสงค ท่ี มุ ง เนนให
กลุมเปาหมายมีพฤติกรรมในทางที่องคการตองการ   ท่ีจะเปนการรวมมือสนับสนุนหรือ
ชวยใหองคการบรรลุถึงเปาหมายท่ีกําหนดไดดีข้ึน  โดยท่ัวไป  วัตถุประสงคลักษณะนี้อาจ
เกิดข้ึนหลังจากท่ีบุคคลไดรับขาวสาร  เขาใจ  จดจํา  และเช่ือถือในขาวสารท่ีไดรับ  ซ่ึงจะ
มีผลกระทบตอทัศนคติ  และกอใหเกิดพฤติกรรมท่ีตองการ  ซ่ึงอาจเปน 

 การสรางพฤติกรรมใหมใหเกิดข้ึน  
 การเตือนย้ําใหมีพฤติกรรมที่ตองการตอไป   
 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีเปนอยู 

 
การสรางพฤติกรรมใหมใหเกิดข้ึน       โครงการประชาสัมพันธนอกจากจะตองการให
กลุมเปาหมายมีทัศนคติในทางที่ตองการแลว  มักตองการใหกลุมเปาหมายมีพฤติกรรม
ในทางที่ตองการดวย 
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ตัวอยางของวัตถุประสงคประเภทนี้ ไดแก 
 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานลดคาใชจายในการดําเนินงานประชาสัมพันธลง  

15  เปอรเซ็นต 
 เพื่อใหผูสนใจที่จะซ้ือรถยนตเดินทางมาทดสอบการขับข่ีรถรุนใหม
อยางนอย  10  คนตอวันในระหวางการสงเสริมการขายท่ีตัวแทน
จําหนายแตละแหง  

 เพ่ือสงเสริมใหผูท่ีมีอายุ  18  ปข้ึนไปด่ืมนมเพิ่มข้ึนจากวันละ  2  แกว
เปน  3  แกว 

 เพ่ือใหพนักงานในองคการอยางนอย  30  เปอรเซ็นตนําแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชในการดําเนินงานภายใน  6  เดือน 

  
การเตือนย้ําใหมีพฤติกรรมที่ตองการตอไป โครงการประชาสัมพันธประเภทนี้
ตองการใหกลุมเปาหมายมีพฤติกรรมท่ีตองการตอไป 
 
ตัวอยางของวัตถุประสงคประเภทนี้ ไดแก 

 เพื่อใหผูขับข่ีรถยนตคาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับข่ีรถยนตเพิ่มข้ึน  30  
เปอรเซ็นตในปน้ี   

 เพ่ือใหนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแหงหน่ึงอยางนอย  70  เปอรเซ็นต
ใชทางมาลายหรือสะพานลอยในการขามถนนภายในระยะเวลา  1  ป 

 เพ่ือใหผูมีอายุต้ังแต  40  ปข้ึนไปทําการตรวจรางกายประจําทุกป
เพ่ิมข้ึน  50  เปอรเซ็นตใน  2  ปขางหนา   

 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เปนอยู โครงการประชาสัมพันธบางโครงการอาจ
จัดทําเพื่อใหกลุมเปาหมายเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากที่เคยปฏิบัติอยู 
 
ตัวอยางของวัตถุประสงคประเภทนี้ ไดแก 
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 เพื่อใหผูท่ีด่ืมสุราอยางนอย  40  เปอรเซ็นตเลิกด่ืมสุราโดยเริ่มตน
ต้ังแตเทศกาลเขาพรรษา 

 เพ่ือใหมีประชาชนอยางนอย  50  เปอรเซ็นตเปลี่ยนมาใชระบบขนสง
มวลชนแทนการขับรถสวนตัว 

 เพ่ือใหประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครอยางนอย  20  เปอรเซ็นตมี
การแยกขยะกอนท้ิง 

 
วัตถุประสงคที่มุงเนนถึงผลลัพธที่ตองการ    

วัตถุประสงคลักษณะน้ีเปนการกําหนดวัตถุประสงคท่ีมุงเนนถึงผลท่ี
องคการตองการ  เชน  ภาพลักษณ  ช่ือเสียง  ยอดขาย  ฯลฯ    
 
ตัวอยางวัตถุประสงคประเภทนี้ไดแก 

 เพื่อใหตัวแทนจําหนาย  95  เปอรเซ็นตมีภาพลักษณท่ีดีตอตราสินคา
ขององคการ 

 เพื่อใหผูบริโภคอยางนอย  75  เปอรเซ็นตเห็นวาองคการมีช่ือเสียงใน
การพัฒนานวัตกรรมสินคา 

 
โดยท่ัวไปแลว  โครงการประชาสัมพันธอาจกําหนดวัตถุประสงคท้ังในดาน

การใหขาวสาร  ผลกระทบที่มีตอกลุมเปาหมาย  และผลท่ีตองการจากโครงการนั้น 
 
ตัวอยาง 
  ในการจัดการแขงขันฟุตบอลนัดสําคัญ  มักมีปญหาการจราจรติดขัดและ
สถานที่จอดรถไมเพียงพอบริเวณสนามกีฬา  จากการวิจัยพบวา  มีเพียง  30  เปอรเซ็นต
ของผูท่ีมาชมฟุตบอลเดินทางมายังสนามกีฬาโดยใชระบบการขนสงสาธารณะ 
  ปญหาของสถานการณน้ีคือ การจราจรติดขัดและสถานที่จอดรถไม
เพียงพอตอความตองการของผูมาชมกีฬา  จึงอาจกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ
ประชาสัมพันธในสถานการณน้ีไดดังน้ี   
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 เพ่ือใหผูสนใจมาชมกีฬาอยางนอย  90  เปอรเซ็นตรับรูเกี่ยวกับ
ทางเลือกตางๆ  ของการขนสงสาธารณะที่สามารถใชในการเดินทาง
มายังสนามกีฬา 

 เพ่ือใหผูสนใจชมการแขงขันจํานวน  70  เปอรเซ็นตเห็นวา  การใช
ระบบขนสงมวลชนเดินทางมายังสนามกีฬามีความสะดวกรวดเร็ว 

 เพ่ือใหผูสนใจชมการแขงขันอยางนอย  50  เปอรเซ็นตใหความรวมมือ
เดินทางมายังสนามกีฬาโดยใชการขนสงสาธารณะ 

จากตัวอยางขางตน  จะเห็นวา  วัตถุประสงคแรกเปนวัตถุประสงคท่ี
ตองการใหมีการเปลี่ยนแปลงในทัศนคติของกลุมเปาหมาย  ขณะที่วัตถุประสงคท่ีสองเนน
ถึงการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย  

 
วัตถุประสงคจะถูกกําหนดโดยอาศัยแนวทางที่ไดจากผลสรุปของการวิจัย 

ท่ีควรใหขอมูลเกี่ยวกับระดับความรู  ทัศนคติ  พฤติกรรม  และนิสัยการใชส่ือของ
กลุมเปาหมาย  หากกลุมเปาหมายมีความรูเกี่ยวกับเร่ืองราวท่ีตองการใหรูไมมากนัก
หรือไมมีเลย  โครงการประชาสัมพันธก็ควรกําหนดวัตถุประสงคท่ีมุงเนนถึงการใหขาวสาร 
แตถากลุมเปาหมายไมมีทัศนคติใดๆ หรือมีอยูนอย  หรือมีในทางที่ไมดีแลว  นัก
ประชาสัมพันธก็ตองกําหนดวัตถุประสงคท่ีมุงถึงทัศนคติของกลุมเปาหมาย  และหาก
กลุมเปาหมายไม มีพฤติกรรมที่ตองการ  มีนอยหรือมีพฤติกรรมเชิงลบอยู  นัก
ประชาสัมพันธก็ตองกําหนดวัตถุประสงคท่ีเนนถึงพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย  สําหรับ
ขอมูลเกี่ยวกับนิสัยการใชส่ือของกลุมเปาหมายน้ัน  อาจไมใหประโยชนโดยตรงในการ
กําหนดวัตถุประสงคของโครงการ  แตขอมูลเหลาน้ีจะเปนประโยชนในการกําหนดส่ือหรือ
กิจกรรมท่ีจะเลือกใชในโครงการได  

 
การกําหนดลําดับวัตถุประสงค 

 
 วัตถุประสงคดานการประชาสัมพันธ น้ัน  บางวัตถุประสงคก็ เปน

วัตถุประสงคระยะส้ัน  บางวัตถุประสงคก็เปนวัตถุประสงคระยะยาว  บางวัตถุประสงคก็มี

PR 414  131 
 



 

โครงการที่มีหลายวัตถุประสงคน้ี  จําเปนจะตองมีการกําหนดลําดับ
กอนหลังของวัตถุประสงคหรือส่ิงท่ีตองการท่ีจะบรรลุกอนหลัง  เพ่ือใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินงาน  ในการกําหนดลําดับกอนหลังของวัตถุประสงคน้ัน  อาจเรียงลําดับโดย
พิจารณาส่ิงตอไปน้ี 12 

1. ความสําคัญของวัตถุประสงคน้ี   วัตถุประสงคท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด  
จะกําหนดไวเปนลําดับท่ีหน่ึง   สวนวัตถุประสงคท่ีมีความสําคัญรองๆ  
ลงไปก็กําหนดเปนลําดับท่ี  2,3,...............ตามลําดับ 

2. ชวงเวลา   วัตถุประสงคท่ีเหมาะสมที่จะดําเนินการในชวงเวลานั้นมาก
ท่ีสุดก็กําหนดไวเปนลําดับแรก  วัตถุประสงคท่ีเหมาะสมรองลงมาก็
กําหนดในลําดับตอๆ  มา 

3. ความเปนไปไดของวัตถุประสงค   เปนพิจารณาในแงมุมท่ีวา  มีโอกาส
ท่ีจะบรรลุถึงวัตถุประสงคน้ันอยางมีเหตุผล  ถาวัตถุประสงคใดมี
โอกาสที่จะสําเร็จผลไดมากท่ีสุด  ก็กําหนดไวเปนลําดับแรก 

4. ชองทางการส่ือสารท่ีมีอยู   เปนการจัดลําดับวัตถุประสงคโดย
พิจารณาถึงส่ือหรือชองทางที่จะเขาถึงกลุมเปาหมายที่ตองการ  
โดยเฉพาะส่ือท่ีตองจัดทําข้ึนเอง  หากวัตถุประสงคใดสามารถจัดทําส่ือ
หรือชองทางเพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางประหยัดท่ีสุด  ก็
จัดเปนลําดับแรก 

5. งบประมาณ  เปนการพิจารณาในแงเงินทุน  เวลา  และกําลังคนที่มีอยู  
วัตถุประสงคใดท่ีทรัพยากรที่ มีอยูสามารถดําเนินการใหบรรลุ
วัตถุประสงคน้ันไดมากท่ีสุดก็กําหนดไวเปนลําดับแรก 
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การพิจารณากําหนดลําดับของวัตถุประสงคในแตละวิธีขางตนนั้น  
บางครั้งลําดับของวัตถุประสงคอาจแตกตางกันไปตามวิธีท่ีเลือกใช  ดังน้ัน  จึงเปนภาระ
ของนักประชาสัมพันธท่ีตองใชวิจารณญาณและประสบการณพิจารณาวา  ในสถานการณ
น้ันปจจัยใดที่มีบทบาทมากท่ีสุด  แลวกําหนดลําดับวัตถุประสงคตามปจจัยน้ัน 

 

การบริหารโดยวัตถุประสงค   
 

การบริหารโดยวัตถุประสงค (Management  By  Objective  หรือเรียก
ส้ันๆ วา  MBO) น้ี  เปนเทคนิคหน่ึงท่ีนิยมใชในการกําหนดวัตถุประสงคในการดําเนินงาน
เพื่อใหไดผลดียิ่ ง ข้ึน  เปนวิธีการท่ีพัฒนาข้ึนเพื่อใชในดานการบริหารธุรกิจและ
อุตสาหกรรม  ตอมาไดรับการยอมรับจากองคการทุกประเภท  ไมวาจะเปนองคการธุรกิจ  
หรือองคการท่ีไมไดหวังผลกําไรในการนําไปปรับใชในการกําหนดวัตถุประสงค  สําหรับ
งานดานการประชาสัมพันธก็นําเทคนิคน้ีมาใชในการกําหนดวัตถุประสงคไดเชนกัน 

การบริหารโดยวัตถุประสงค  เปนความพยายามที่จะใหผูบริหารและ
ผูใตบังคับบัญชารวมกันกําหนดความรับผิดชอบของแตละบุคคลในลักษณะของผลท่ี
คาดหวัง  เพ่ือใชวัตถุประสงคน้ันเปนแนวทางในการดําเนินงานของแตละหนวยหรือแตละ
บุคคล  และใชเปนมาตรฐานในการประเมินผลดําเนินงานดวย 

 
กระบวนการ 

การบริหารงานโดยวัตถุประสงคน้ี  เปนกระบวนการที่ผูบริหารระดับสูง  
จะรวมกําหนดเปาหมายการดําเนินงานดานตางๆ  กับผูบริหารระดับกลาง  จากน้ัน
ผูบริหารระดับกลางก็นําเปาหมายน้ันมาพิจารณารวมกับผูใตบังคับบัญชาเพ่ือกําหนด
วัตถุประสงคของโครงการ  ขอบเขตความรับผิดชอบของผูใตบังคับบัญชาแตละคนในการ
ดําเนินงานตามโครงการนั้น  และใชเปนมาตรฐานในการดําเนินงาน  ตลอดจนใชในการ
ประเมินผลการดําเนินงานของพนักงานดวย 

ในการบริหารงานโดยวัตถุประสงค  มีกิจกรรมที่ตองทํา  2  ประการที่
สําคัญ  คือ 
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1. กอนเริ่มปงบประมาณ  ผูบริหารและผูใตบังคับบัญชาจะรวมกันกําหนด
เปาหมาย  และวัตถุประสงคท่ีผูใตบังคับบัญชาจะใชเปนแนวทางใน
การดําเนินงาน  และใชเปนมาตรฐานในการประเมินผลการทํางานของ
พนักงานดวย 

2. เม่ือส้ินสุดปงบประมาณ  ท้ังผูบริหารและผูใตบังคับบัญชาจะรวมกัน
พิจารณาผลการดําเนินงานเพื่อดูวา  การดําเนินงานไดบรรลุถึง
เปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวหรือไม  อยางไร 

 
สําหรับข้ันตอนในการบริหารงานโดยวัตถุประสงค  มีดังนี้ 
1. ผูบริหารระดับสูงรวมกันกําหนดเปาหมายการดําเนินงานทุกๆ  ดาน

ขององคการ  ไมวาจะเปนดานการตลาด  การผลิต  การเงิน  การ
ประชาสัมพันธ  ฯลฯ  สําหรับปงบประมาณใหม  ซ่ึงเปาหมายน้ีจะ
กําหนดโดยพิจารณาถึงองคการโดยรวม 

2. ผูบริหารที่ รับผิดชอบในการดําเนินงานแตละหนวยงาน  จะนํา
เปาหมายการดําเนินงานแตละดานมาบอกกลาวใหผูใตบังคับบัญชาใน
หนวยงานรับทราบ  และพิจารณากําหนดวัตถุประสงคของโครงการ
ตางๆ ท่ีจะดําเนินงานใหบรรลุถึงเปาหมายน้ัน  ซ่ึงรวมไปถึงการจัดทํา
แผนงานและงบประมาณภายใตขอบเขตความรับผิดชอบดวย 

3. เม่ือทุกฝายจัดทําแผนและงบประมาณในการดําเนินงานสําหรับ
ปงบประมาณใหมเรียบรอยแลว  ก็จะสงแผนงานและงบประมาณนั้น
ไปใหผูบริหารระดับสูงพิจารณาทบทวนดูความสอดคลอง  และความ
เหมาะสมภายใตขอจํากัดตางๆ  ขององคการ  ซ่ึงในข้ันตอนนี้ผูบริหาร
แตละฝายสามารถช้ีแจงและใหเหตุผลถึงความจําเปนตางๆ  ได  และ
เม่ือผูบริหารระดับสูงใหความเห็นชอบตอแผนงานของฝายใดแลว  
แผนงานนั้นก็สามารถนําไปดําเนินงานได  แผนงานที่ไดรับความ
เห็นชอบน้ีอาจแตกตางจากแผนงานที่เสนอในคร้ังแรกได 

4. ในแตละหนวยงาน  เม่ือดําเนินงานตามแผนไปไดระยะเวลาหน่ึงตามที่
กําหนดหรือตกลงกันแลว  ผูบริหารจะตรวจสอบผลการดําเนินงานของ
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5. เม่ือส้ินสุดปงบประมาณ  ผูใตบังคับบัญชาตองสรุปและคาดคะเนผล
การดําเนินงานที่เกิดข้ึน  โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  
หากมีขอแตกตางจากแผน  ก็ตองใหเหตุผลประกอบ  และระบุถึง
ความสําเร็จอื่นๆ  ท่ีได รับท่ีมิไดระบุไวในแผนเดิมดวย  เพ่ือให
ผูบริหารใชในการพิจารณาวางแผนการดําเนินงานในปตอไป 

 
การบริหารโดยวัตถุประสงค  เปนการท่ีองคการกําหนดเปาหมายหรือส่ิงท่ี

ตองการบรรลุผลไวอยางแนนอน  และสงใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ  เพ่ือใหดําเนินการให
บรรลุเปาหมายที่กําหนดไว  ในระบบนี้ผูบริหารทุกระดับจะรูถึงเปาหมายขององคการโดย
สวนรวมและสิ่งท่ีแตละหนวยงานตองดําเนินการใหสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนด 
 
ขอดีและขอจํากัด 
  ปรัชญาการบริหารโดยวัตถุประสงค  เปนเคร่ืองมือท่ีกอใหเกิดผลดีในการ
ทํางานดังน้ี 

1. พนักงานมีความรูสึกวา  ไดมีสวนรวมในการกําหนดวัตถุประสงค  อัน
จะกอใหเกิดกําลังใจในการทํางานใหบรรลุถึงวัตถุประสงคน้ัน 

2. พนักงานยอมรับท่ีจะใช วัตถุประสงค น้ันเปนมาตรฐานในการ
ประเมินผลงาน 

3. พนักงานมีความเขาใจที่ดีตอกันในบทบาทและความรับผิดชอบของ
ผูบริหารและผูใตบังคับบัญชา  ท่ีกอใหเกิดความสัมพันธท่ีดีตอกัน 

4. กอใหเกิดบรรยากาศการใหอิสระในการแกปญหา 
5. ชวยในการปรับปรุงการดําเนินงานของบุคคล  เพราะทุกคนเขาใจถึง

เปาหมายและวัตถุประสงค  อันจะชวยเพิ่มโอกาสของความกาวหนา
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6. ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการส่ือสารระหวางบุคคลและกลุม 
 
อยางไรก็ตาม  การใชวิธีการนี้ใหไดผลนั้น  ตองมีปจจัยตอไปน้ี 
1. ท้ังผูบริหารและพนักงานตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหาร  

กระบวนการบริหารงานโดยวัตถุประสงค  และตองมีทักษะในการ
กําหนดวัตถุประสงคท่ีชัดเจน  รวมถึงงบประมาณในการดําเนินงาน
และตองตระหนักวาเปนงานที่ตองทําอยางตอเน่ือง 

2. ผูบริหารตองมีความสามารถที่จะประเมินผลการทํางาน 
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คําถามทายบท 
1. กอนท่ีจะกําหนดวัตถุประสงคดานการประชาสัมพันธ  จะตองพิจารณาส่ิงใดบาง  

และอยางไร 
2. จงอธิบายถึงความสําคัญของวัตถุประสงคท่ีมีตอโครงการประชาสัมพันธ 
3. จากสถานการณนํ้าทวมในจังหวัดตางๆ ของภาคกลางของประเทศ  มีผลให

ประชาชนจํานวนมากไดรับความเดือดรอนจากภาวะน้ําทวมที่อยูอาศัย  ระบบการ
คมนาคมขนสงเสียหาย  ไมสามารถประกอบการงานเพื่อเลี้ยงชีพได   

หากทานเปนเจาหนา ท่ีขององคการสาธารณกุศลแหงหน่ึงที่ เปน
ผูรับผิดชอบในการจัดโครงการประชาสัมพันธ  ใหทานกําหนดวัตถุประสงคของ
โครงการประชาสัมพันธในลักษณะตอไปน้ี 

1.   วัตถุประสงคเชิงใหขาวสารขอมูลแกกลุมเปาหมาย 
2.   วัตถุประสงคท่ีเนนถึงทัศนคติของกลุมเปาหมาย 

วัตถุประสงคท่ีมุงใหกลุมเปาหมายมีพฤติกรรมที่ตองการ 3.   
4. การกําหนดลําดับกอนหลังของวัตถุประสงคมีเหตุผลอะไร  และอาจกําหนดโดย

พิจารณาส่ิงใดบาง  อธิบาย 
5. การบริหารโดยวัตถุประสงคมีกระบวนการดําเนินงานอยางไร  และจะมีประโยชน

ตอการดําเนินงานประชาสัมพันธอยางไรบาง 
 

กรณีศึกษา     
 
หากทานเปนกรรมการคนหนึ่งในคณะกรรมาธิการประชาสัมพันธและ

เผยแพร  สภารางรัฐธรรมนูญ  ท่ีรับผิดชอบโครงการประชาสัมพันธรัฐธรรมนูญป 2550 
ฉบับราง  ในชวงเวลาการเสนอความคิดเห็น  
 
คําถาม 

ใหทานกําหนดวัตถุประสงคของโครงการประชาสัมพันธในลักษณะตอไปน้ี 
1.   วัตถุประสงคเชิงใหขาวสารขอมูลแกกลุมเปาหมาย 
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2.   วัตถุประสงคท่ีเนนถึงทัศนคติของกลุมเปาหมาย 
3.   วัตถุประสงคท่ีมุงใหกลุมเปาหมายมีพฤติกรรมที่ตองการ 
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