
 
 
วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพ่ือใหทราบถึงความแตกตางระหวางกลุมคนและกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 
2. เพ่ือใหเขาใจถึงความสําคัญของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียขององคการ 
3. เพ่ือใหสามารถอธิบายถึงลักษณะของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียได 
4. เพ่ือใหเขาใจแนวคิดและวิธีการในการระบุและกําหนดลําดับกลุมเปาหมาย 
5. เพื่อใหสามารถอภิปรายถึงขอมูลตางๆ ท่ีนักประชาสัมพันธตองศึกษาวิเคราะห

เกี่ยวกับกลุมเปาหมาย   
 
 
  การดําเนินงานประชาสัมพันธขององคการโดยทั่วไปนั้น  จะตองเกี่ยวของ
กับกลุมผูมีสวนไดสวนเสียหลายกลุมท้ังภายในและภายนอกองคการ  แตโครงการ
ประชาสัมพันธแตละโครงการที่จัดทําข้ึนน้ัน  ไมจําเปนตองเกี่ยวของกับผูมีสวนไดสวนเสีย
ทุกกลุม  เพราะในแตละสถานการณท่ีเกิดข้ึนจะมีกลุมคนที่ตองเกี่ยวของแตกตางกัน  โดย
อาจเกี่ยวของเฉพาะกลุมใดกลุมหน่ึง  2-3 กลุม  หรือ  10  กลุมก็ได  ดังน้ัน  นัก
ประชาสัมพันธจึงจําเปนตองระบุกลุมเปาหมายของโครงการนั้นใหถูกตองกอน  จากน้ันจึง
ศึกษากลุมเปาหมายท่ีตองเกี่ยวของ  เพื่อใหทราบถึงลักษณะ  ความคิดเห็น    และความ
ตองการของกลุมเปาหมายแตละกลุมเพ่ือใชประโยชนในการพัฒนาขาวสาร  และกําหนด
ส่ือหรือกิจกรรมท่ีจะนําขาวสารไปยังแตละกลุมไดอยางเหมาะสม  มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล   
 

ความหมายของกลุมคน 
 

ในทศวรรษ  1940  Herbert  Blumer  นักสังคมวิทยา  และ  John  
Dewey  นักปรัชญา  ตางไดใหความหมายของคําวา  กลุมคน (Public) ไวอยางชัดเจน  

การกําหนดกลุมเปาหมาย 
บทที่  6 
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1. เผชิญกับสถานการณหน่ึง 
2. มีการแบงแยกความคิดไปตามวิธีการจัดการกับสถานการณน้ัน 
3. เขารวมในการอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณน้ัน 

 
  สวน  Dewey  ก็ไดใหความหมายในลักษณะใกลเคียงกันวา 2  กลุมคนเปน
กลุมประชาชนที่ 
  1.  พบปญหาเดียวกัน 
  2.  รูวาปญหายังคงมีอยู 
  3.  มีการจัดระบบเพื่อดําเนินการบางอยางเกี่ยวกับปญหาน้ัน 
 

จะเห็นวา  ความหมายของกลุมคนท้ังของ Blumer และ Dewey มีความ
คลายคลึงกันโดยท่ีตางก็ระบุวา  สมาชิกของกลุมพบวามีปญหาเกิดข้ึน  และในการเผชิญ
กับปญหาหรือสถานการณน้ัน  สมาชิกของกลุมมีการอภิปรายและดําเนินการบางอยาง
เกี่ยวกับปญหาน้ัน  โดยท่ีสมาชิกของกลุมมีการรับและตีความหมายขาวสารขอมูลที่ไดรับ  
ท่ีอาจนําไปสูการแสดงพฤติกรรมแบบเดียวกันโดยที่สมาชิกเหลาน้ันอาจไมเคยเห็นหนา
หรือรูจักกันมากอนเลยก็ได  ตัวอยาง  โรงงานหลอมโลหะแหงหน่ึง  กอใหเกิดภาวะ
อากาศเปนพิษท่ีเปนอันตรายตอระบบการหายใจของคนในบริเวณน้ัน  หากคนที่อยูรอบ
โรงงานรูวา  อากาศเปนพิษก็อาจนําไปสูการเปนกลุมคนที่ตระหนักวา  โรงงานเปนแหลง
ท่ีกอใหเกิดอากาศเปนพิษ  กลุมคนเหลาน้ีอาจมีการอภิปรายถึงสถานการณท่ีเกิดข้ึน  และ
อาจมีการดําเนินการบางประการเพื่อแกไขสถานการณน้ันกลับเปนปรกติ   

นอกจากใหความหมายของกลุมคนแลว  Blumer ยังอธิบายถึงความ
แตกตางระหวาง กลุมคน กับมวลชน (Mass) ไววา  กลุมคนเปนกลุมท่ีสมาชิกของกลุมมี
บางส่ิงท่ีเหมือนกัน  และไดรับผลกระทบจากปญหาหรือสถานการณเดียวกัน  สวนการที่
คนรวมตัวกันเปนมวลชนนั้นมิใชเพราะคนบางสิ่งบางอยางท่ีเหมือนกัน  แตเปนเพราะรับ
ขาวสารจากสื่อมวลชนเดียวกัน  หรืออาศัยอยูในเมืองหรือในประเทศเดียวกัน 
  กลุมคนนี้อาจเปนกลุมท่ีมีการจัดต้ังอยางเปนทางการ  และมีผูสนใจสมัคร
เปนสมาชิกของกลุม  เชน  สหภาพแรงงาน ฯ  หรือเปนกลุมท่ีมิไดมีการจัดต้ังขึ้น  แตเปน
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กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 
 

Lawson  ใหความหมายของคํา  กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย  วา3  เปนบุคคล  
กลุมคน  และองคการที่มีความสนใจในส่ิงท่ีองคการกระทําท้ังท่ีองคการตั้งใจดําเนินการให
มีผลกระทบ  เชน  ผูบริโภค  ผูจัดสงวัสดุ  ฯ  และท่ีไมไดต้ังใจใหมีผลกระทบ  เชน  
ชุมชน  เจาหนาท่ีของรัฐ ฯ   สวน  Freeman ใหความหมายวา4  เปนบุคคลหรือสถาบันหรือ
องคการใดๆ ท่ีจะไดรับผลกระทบจากหรือมีอิทธิพลตอการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย
ขององคการ  หรือมีความสนใจในสิ่งท่ีองคการกระทํา  หรือประเด็นที่เกี่ยวของกับองคการ     

องคการตางๆ ท่ีจัดต้ังขึ้นมาอาจมีลักษณะหรือจัดอยูในประเภทเดียวกัน
หรือคนละประเภทก็ได  โดยท่ัวไป  ประเภทและลักษณะขององคการจะเปนตัวกําหนด
กลุมผูมีสวนไดสวนเสียท่ีองคการตองเกี่ยวของ  องคการที่มีเปาหมายในการดําเนินงาน
เชนเดียวกันจะมีกลุมผูมีสวนไดสวนเสียท่ีตองเกี่ยวของเหมือนกัน  เชน  องคการท่ีจัดต้ัง
ข้ึนเพื่อขายสินคา  ก็จะตองเกี่ยวของกับกลุมผูบริโภค  หรือสถาบันการศึกษาจะเกี่ยวของ
กับนักเรียนหรือนักศึกษา  เปนตน  อยางไรก็ตาม  องคการประเภทเดียวกันแตมี
ลักษณะเฉพาะก็จะมีกลุมผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีลักษณะเฉพาะดวย  เชน  โรงเรียนชาย  ก็
จะเกี่ยวของกับนักเรียนชายโดยเฉพาะ  เปนตน  ดังน้ัน  เม่ือองคการมีการเปลี่ยนแปลง
ไปไมวาในลักษณะใดๆ  ก็จะมีผลใหลักษณะของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียท่ีตองเกี่ยวของ
เปลี่ยนแปลงไปดวย  เชน  ธุรกิจท่ีขายสินคาสําหรับผูหญิง  เปลี่ยนนโยบายมาขายสินคา
ท่ีใชไดท้ังเพศหญิงและเพศชายแลว  กลุมผูซ้ือก็จะเปลี่ยนจากกลุมผูบริโภคที่เปนหญิง  
มาเปนกลุมผูบริโภคทั้งหญิงและชาย  หรือการท่ีธุรกิจเปลี่ยนจากการผลิตสินคาเพื่อขาย
ในประเทศเปนการผลิตเพื่อสงออก  ในกรณีน้ีในลักษณะของกลุมผูบริโภคก็เปลี่ยนแปลง
ไป  เปนตน    

อยางไรก็ตาม  ในการดําเนินงานขององคการใดๆ  น้ัน  องคการมิได
เกี่ยวของกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสียเพียงกลุมเดียว  แตจะตองเกี่ยวของกับกลุมผูมีสวนได
สวนเสียหลายกลุม  และหากแยกองคการตามวัตถุประสงคท่ีจัดต้ัง  อาจแยกไดเปน  2  
ประเภท  คือ  องคการที่จัดต้ังข้ึนเพื่อแสวงหากําไร  และองคการท่ีมิไดมุงหวังกําไร  
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โดยท่ัวไป  กลุมผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุมจะมีความสนใจและความ
ตองการจากองคการแตกตางกัน  และนักประชาสัมพันธไมสามารถควบคุมความคิดและ
ความรูสึกของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียได  ดังน้ันส่ิงที่นักประชาสัมพันธควรทํา คือ การ
สรางความเขาใจรวมระหวางองคการกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสียสําคัญท่ีองคการตองการมี
อิทธิพลตอความคิดเห็นและพฤติกรรม5  ในการส่ือสารกับกลุมคนเหลาน้ีตองดําเนินการให
กลุมคนเหลาน้ีรูถึงส่ิงท่ีองคการตองการทํา  ในขณะเดียวกันก็ตองเรียนรูส่ิงท่ีกลุมคน
เหลาน้ีสนใจและพรอมท่ีจะปรับการดําเนินงานใหสอดคลองกับความสนใจของกลุมคน
เหลาน้ีดวย  อยางไรก็ตาม  ความสนใจหรือความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียแตละ
กลุมน้ี  ในบางครั้งอาจขัดแยงกันได  เชน  กลุมพนักงานตองการคาตอบแทนการทํางานที่
เหมาะสม  มีสวัสดิการ และมีสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีดี  สวนกลุมผูถือหุนตองให
บริษัทมีกําไรจากการดําเนินงานเพิ่มข้ึนท่ีจะมีผลใหไดรับเงินปนผลมากข้ึนและราคาหุน
สูงข้ึน  ขณะท่ีกลุมผูบริโภคตองการซ้ือสินคาท่ีมีคุณภาพในระดับราคาท่ีเหมาะสม  และ
กลุมรัฐบาลตองการใหธุรกิจปฏิบัติตามกฎหมายในดานตางๆ  เชน  ดําเนินงานเพื่อรักษา
ส่ิงแวดลอม  ฯลฯ  จะเห็นวา  ความตองการของกลุมเหลาน้ีขัดแยงกัน  กลาวคือ  ความ
ตองการของพนักงานเปนผลใหธุรกิจมีตนทุนการดําเนินงานสูงข้ึน  ความตองการของ
รัฐบาลก็มีผลใหธุรกิจตองมีการลงทุนในระบบควบคุมมลพิษที่ทําใหตนทุนการดําเนินงาน
สูงข้ึน  สวนกําไรท่ีผูถือหุนตองการ  จะเปนผลใหธุรกิจไมสามารถขายสินคาในราคาต่ําได  
ซ่ึงไมสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค  ดังน้ัน  ธุรกิจจึงตองดําเนินการเพื่อ
ประสานประโยชนของทุกกลุม  หรือในบางกรณีอาจตองยอมสละความตองการบางสวน
ของกลุมหน่ึงใหกับอีกกลุมหน่ึง 
 
กลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่องคการธุรกิจเก่ียวของ 
  ในการดําเนินงาน  ธุรกิจตองเกี่ยวของกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ  
ดังแสดงในตารางที่  6.1  กลุมผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญของธุรกิจมีดังตอไปน้ี 
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พนักงาน พนักงานท้ังระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ    รวมถึง
ครอบครัวพนักงานดวย 
ผูท่ีคาดวาจะเปนพนักงานในอนาคต   
สหภาพแรงงาน   

ส่ือมวลชน ส่ือทองถ่ินและส่ือระดับประเทศ   
ส่ือมวลชนเฉพาะดาน  และส่ือท่ัวไป   

ผูบริโภค ผูบริโภคปจจุบัน   
ผูท่ีคาดวาจะเปนผูบริโภคในอนาคต   
สมาคมเพ่ือผูบริโภคตางๆ 

ผูจัดสงวัสดุ   ผูจัดสงวัสดุ  อุปกรณ  ชิ้นสวนตางๆ รวมถึงผูใหบริการ
ดานตางๆ ท่ีไมใชดานการเงิน 

กลุมเปาหมายทางการเงิน   ผูถือหุน  นักลงทุน  ธนาคาร  ตลาด  หลักทรัพย  ตลาด
เงิน  นักวิเคราะหหลักทรัพย  และส่ือมวลชนดานธุรกิจ
การเงิน 

ตัวแทนจําหนาย     ตัวแทนขายสงและรานคาปลีก 
รัฐบาล เจาหนาท่ีระดับตางๆ ของหนวยราชการตางๆ   

คณะรัฐบาล  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา  และ
ฝายตุลาการ 

ชุมชน บุคคลและองคการตางๆ ท่ีอยูรอบองคการ 
ผูนําความคิดเห็น   ผูนําชุมชน  ผูเชี่ยวชาญดานตางๆ  ผูมีชื่อเสียงในสังคม  

นักการเมือง 
นักเคล่ือนไหวดานตางๆ   องคการอนุรักษส่ิงแวดลอม  สิทธิมนุษยชน  ฯ 

 สมาคมการคาหรือสมาคมอุตสาหกรรมตางๆ 

องคการท่ีไมหวังผลกําไรตางๆ   สภากาชาดไทย  มูลนิธิ  ฯลฯ   
สถาบันการศึกษา  

  

   
ตารางที่  6.1   กลุมผูมีสวนไดสวนเสียของธุรกิจ 

 

 
พนักงาน 

กลุมพนักงาน  หมายถึง  บุคคลทุกประเภทและทุกระดับที่ทํางานใน
องคการ  ไมวาจะเปนลูกจาง  พนักงานฝายปฏิบัติการ  หรือพนักงานระดับบริหารที่ไดรับ
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พนักงานคาดหวังวา  ธุรกิจจะมีแนวทางปฏิบัติตอพนักงานท่ีเหมาะสมและ
เปนธรรม  เชน  จายคาแรงท่ีเหมาะสม  จัดสภาพแวดลอมในการทํางานที่ปลอดภัย  ให
สวัสดิการท่ีดี  รวมถึงมีความม่ันคงในการทํางาน  นอกจากน้ียังตองใหความเคารพใน
ศักด์ิศรีของความเปนมนุษย  ไมกดข่ีแรงงาน  ไมกดข่ีทางเพศ  ตลอดจนจัดใหมีสถาน
ดูแลเด็กเล็กในที่ทํางานดวยเนื่องจากในปจจุบันมีพอแมท่ีมีบุตรธิดาและตองทํางานควบคู
ไปดวยเปนจํานวนมาก  ขณะที่ธุรกิจก็คาดหวังใหพนักงานเช่ือถือผูบริหาร  สินคาและ
บริการขององคการ  และเช่ือม่ันในแนวปฏิบัติท่ีเปนธรรมตอพนักงาน     

พนักงานจัดเปนกลุมคนที่ มีความสําคัญมากท่ีสุดในการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธ  เพราะเปนกลุมคนท่ีมีความสําคัญตอการดําเนินงานใหบรรลุถึงเปาหมาย
และวัตถุประสงคขององคการ  จากศึกษาวิจัยพบวา6  หากพนักงานมีความรูสึกท่ีดีตอ
องคการ  การใหบริการแกผูบริโภคก็มีคุณภาพมากขึ้น   

อยางไรก็ตาม  กลุมพนักงานในปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปในหลายๆ ดาน  
อาทิ  ปจจุบันมีพนักงานทํางานท่ีบานมากข้ึน  พนักงานกลุมน้ีจะติดตอกับองคการทาง
จดหมายอีเลกโทรนิกสและส่ืออีเลกโทรนิกสอื่นๆ  สําหรับธุรกิจที่ขยายการดําเนินงานไป
ยังตางประเทศก็ตองจางแรงงานทองถิ่นเขามาทํางานมากข้ึน  ดังน้ันพนักงานจึงมีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมเพิ่มข้ึน  การติดตอกับพนักงานเหลาน้ีจึงตองมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่แตกตางกันดวย  นอกจากน้ันปจจุบันธุรกิจหลายแหง  ยินยอม
ใหพนักงานทํางานตามเวลาท่ีตองการได  เชน  ทํางานเวลาบายโมงตรงและเลิกงานเวลา
สามทุม  เปนตน  เปนผลใหการติดตอ ส่ือสารรูปแบบเดิมไม เพียงพอที่จะสราง
ความสัมพันธท่ีดีกับกลุมพนักงานได  การสรางความสัมพันธท่ีดีกับพนักงานจึงเปนงานท่ี
ทาทายความสามารถของนักประชาสัมพันธอีกดานหน่ึง7   การติดตอเกี่ยวกับคนกลุมน้ี  
ครอบคลุมถึงการติดตอเกี่ยวของกับครอบครัวของพนักงานดวย 
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ผูที่จะเปนพนักงานในอนาคต    
องคการตองเกี่ยวของกับกลุมคนท่ีจะเปนพนักงานในอนาคต  เน่ืองจาก

พนักงานท่ีทํางานอยู  อาจทํางานตอไปจนถึงอายุท่ีกฎหมายกําหนดก็ตองเกษียณออกไป  
หรือในกรณีท่ีพนักงานลาออกไปดวยเหตุผลตางๆ  เชน  ตองการไปทํางานท่ีอื่น  ไป
ประกอบธุรกิจของตนเอง  ไปประกอบอาชีพอื่น  ฯลฯ  หรือในกรณีท่ีบริษัทมีการขยาย
กิจการ  องคการก็จะมีความตองการพนักงานใหมเขามาทดแทนหรือเขามาเพ่ิมเติม  
องคการจึงตองการใหกลุมคนเหลาน้ีรูจักและเกิดความรูสึกท่ีดี  มีความสนใจในตําแหนง
งาน  และสมัครเขาทํางานในองคการ  เพื่อท่ีองคการจะไมประสบปญหาการขาดแคลน
แรงงานและพนักงานท่ีมีคุณภาพ 
 
กลุมเปาหมายทางการเงิน   

กลุมเปาหมายทางการเงินจะครอบคลุมถึง  ผูถือหุนปจจุบัน  นักลงทุน    
สถาบันการเงินตางๆ  นักวิเคราะหหลักทรัพย  ตลาดเงิน  ตลาดทุน  และส่ือมวลชนดาน
ธุรกิจการเงิน 8  โดยนักลงทุน  รวมถึงผูจัดการกองทุนตางๆ  ท่ีเปนเจาของเงินทุนหรือผูท่ี
จะเปนผูถือหุนในอนาคตซ่ึงเปนกลุมคนหรือองคการท่ีจะนํามาลงทุนในธุรกิจหรืออาจ
นํามาลงทุนเพ่ิมข้ึนในอนาคต  คนกลุมน้ีตองการใหองคการมีการขยายกิจการและมีกําไร
เพิ่มข้ึน  เพื่อท่ีจะไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปเงินปนผลหรือราคาหุนท่ีสูงข้ึน  
สวนสถาบันการเงินเกี่ยวของกับองคการในฐานะผูใหบริการดานการเงิน  เชน  การใหกู
เงินเพื่อใชในการดําเนินงาน  ฯลฯ  จึงตองการใหธุรกิจประสบความสําเร็จตามเปาหมาย  
เพ่ือใหสามารถชําระหนี้และดอกเบี้ยคืนได  ขณะท่ีนักวิเคราะหหลักทรัพยเปนกลุมคนท่ี
ศึกษาวิเคราะหขอมูลขององคการแลวเสนอความคิดเห็นสูนักลงทุนในรูปแบบตางๆ 
เพื่อใหสนใจลงทุนในหลักทรัพยน้ัน  ซ่ึงนักประชาสัมพันธจะตองตระหนักดวยวา  ปจจุบัน
ความนิยมในการซื้อขายหุนทางอินเตอรเน็ทมีมากขึ้นและมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนในอนาคต  
เพราะคนรุนใหมมีความคุนเคยกับการใชอินเตอรเน็ทมากข้ึนและตองการมีรายไดมากข้ึน  
กลุมคนเหลาน้ีจะใหความสนใจตอฐานะการเงิน  ความม่ันคง  ประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน  ตลอดจนแผนงานในอนาคตของธุรกิจ  องคการจึงตองดําเนินการเพื่อ
ตอบสนองตอความสนใจและความตองการของคนกลุมน้ี  สวนตลาดหลักทรัพยน้ัน
องคการตองติดตอเม่ือตองการนําหลักทรัพยเขาจดทะเบียนในตลาด  หรือเม่ือมี
หลักทรัพยอยูในตลาดแลวก็ตองปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนดท่ีตองการใหธุรกิจดําเนินการ
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ผูจัดสงวัสดุ   

ผูจัดสงวัสดุเปนกลุมคนหรือองคการที่จัดสงส่ิงตางๆ  เพ่ือใหองคการใชใน
ดําเนินการ  ส่ิงท่ีคนกลุมน้ีจัดหาใหกับองคการอาจเปนในรูปวัสดุ  เชน  วัตถุดิบ  อุปกรณ  
เคร่ืองมือเคร่ืองจักร  กลองบรรจุสินคา  ฯลฯ  หรือบริการตางๆ  เชน  นํ้า  ไฟ  พลังงาน  
ฯลฯ  ผูจัดสงวัสดุของแตละองคการจะแตกตางกันไปขึ้นกับลักษณะและประเภทของ
องคการนั้นๆ  ส่ิงที่ผูจัดสงวัสดุตองการจากองคการคือ  ตองการใหองคการสามารถจายคา
วัสดุใหไดตามเวลาที่ตกลงกัน  นอกจากนี้ยังตองการความม่ันใจวา  องคการจะส่ังซ้ือวัสดุ
หรือใชบริการตลอดไป  องคการจะตองเกี่ยวของกับคนกลุมน้ีเพ่ือใหมีความเขาใจท่ีดีตอ
กัน   อันจะทําใหผูจัดสงวัสดุยินดีใหความรวมมือและชวยเหลือ  โดยเฉพาะในภาวะที่
ธุรกิจประสบปญหา  หรือความตองการความรวมมือเปนพิเศษ 
  
ตัวแทนจําหนาย   

ในกรณีท่ีธุรกิจมิไดขายสินคาไปยังผูบริโภคโดยตรง  กลุมตัวแทนจําหนาย  
จะเปนอีกกลุมหน่ึงท่ีธุรกิจตองเกี่ยวของในฐานะคนกลางที่จะนําสินคาไปใหถึงมือผูบริโภค  
ตัวแทนน้ีอาจเปนผูคาสง  นายหนา  รานคาปลีก  หางสรรพสินคา  หรือการขายในรูปแบบ
อื่นๆ  กลุมตัวแทนมีบทบาทมากตอจํานวนสินคาท่ีจะขายไดมากหรือนอย  หากตัวแทนมี
ความเขาใจเกี่ยวกับสินคาและองคการอยางดี  ตลอดจนมีความสัมพันธท่ีดีกับองคการแลว  
ก็จะมีสวนชวยใหตัวแทนเต็มใจ  และพยายามที่จะทําหนาท่ีของตนใหดีท่ีสุด9 

 
ผูบริโภค   

ผูบริโภคเปนกลุมคนที่ซ้ือสินคาหรือบริการของธุรกิจ  จึงเปนกลุมคนที่มี
ความสําคัญตอธุรกิจเพราะเปนแหลงรายไดของธุรกิจ  โดยท่ัวไป  ผูบริโภคตองการซื้อ
สินคาและบริการท่ีปลอดภัย  มีคุณภาพ  ราคาเหมาะสม  ใหบริการท่ีดี  และซ่ือสัตย  ไม
หลอกลวงผูบริโภคหรือกระทําส่ิงท่ีจะทําใหผูบริโภคเขาใจผิดในดานตางๆ  นอกจากน้ียัง
คาดหวังวา  ธุรกิจจะดําเนินงานอยางมีจริยธรรม  เชน  ไมกดข่ีแรงงาน  ไมทําลาย
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ชุมชน   

ชุมชน  หมายถึง  บุคคลและองคการท่ีอยูรอบโรงงาน  สํานักงาน  รานคา  
คลังสินคา  หองปฏิบัติการวิจัย  หรืออื่นๆ  ท่ีธุรกิจตองติดตอเกี่ยวของ  หรือไดรับ
ผลกระทบจากธุรกิจ  หรือการกระทําใดๆ ของชุมชนมีผลกระทบตอการดําเนินงานของ
ธุรกิจ  ตัวอยาง  การเปดสนามบินใหมแหงหนึ่งอาจมีท้ังบุคคลหรือองคการอื่นๆ ไดรับ
ผลกระทบท้ังในทางบวกและทางลบ  เชน  บุคคลหรือองคการอื่นๆ รอบบริเวณสนามบิน
อาจไดรับความเดือดรอนจากเสียงเคร่ืองบินข้ึนลง  บางกลุมอาจเดือดรอนเพราะ
การจราจรแออัดเปนประจํา  แตบางกลุมอาจไดประโยชนจากระบบการคมนาคมขนสงท่ี
สะดวกมากข้ึน  ขณะท่ีบางกลุมก็มีโอกาสที่จะไดงานทํา  เปนตน 

ชุมชนที่ธุรกิจเกี่ยวของน้ีจะกวางแคไหนขึ้นกับขนาดและลักษณะของธุรกิจ  
เชน  ชุมชนท่ีรานคาเล็กๆ  ตองเกี่ยวของจะไมกวางนัก  แตถาเปนบริษัทท่ีผลิตและ
จําหนายสินคาท่ัวประเทศก็อาจครอบคลุมชุมชนท่ัวประเทศ  เปนตน  ส่ิงท่ีชุมชนคาดหวัง
จากธุรกิจ  คือ  การจางงาน  สินคาหรือบริการท่ีมีคุณภาพ  และการเสียภาษีใหกับชุมชน  
นอกจากส่ิงท่ีเปนรูปธรรมเหลาน้ีแลว  ชุมชนยังตองการใหธุรกิจชวยสงเสริมคุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชนใหดีข้ึนโดยไมกอใหเกิดภาวะมลพิษ  มีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน
อยางสรางสรรค  เชน  การดูแลสถานที่พักผอนหยอนใจ  สวนสาธารณะ  เกาะกลางถนน  
การใหความชวยเหลือดานการศึกษา  ศาสนา  และสาธารณสุข  ตลอดจนคาดหวังให
ธุรกิจมีการเติบโตอยางม่ันคงเพื่อทําใหเศรษฐกิจของชุมชนมั่นคงและเจริญกาวหนา  
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ปจจุบันธุรกิจจํานวนมากตระหนักวา  การมีความรับผิดชอบตอสังคมใน
ดานตางๆ  เปนสวนหน่ึงท่ีจะชวยสรางความสัมพันธท่ีดีกับชุมชนและสรางช่ือเสียงท่ีดีได    
จึงจัดโครงการเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคมเพ่ิมข้ึน  ไมวาจะเปนการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมท้ังนํ้าและอากาศ  การสรางงานใหกับผูดอยโอกาส  รวมถึงดําเนินการเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนในสังคมใหดีข้ึน  เชน  การกระตุนใหพนักงานเขารวมใน
โครงการเพื่อสังคมตางๆ   การบริจาคเงินและอุปกรณการศึกษาใหแกสถาบันการศึกษา  
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนดานตางๆ  เปนตน  
 
รัฐบาล   

รัฐบาลเปนอีกกลุมหน่ึงท่ีธุรกิจตองเกี่ยวของ  เพราะรัฐบาลมีความสําคัญ
ตอการดําเนินงานของธุรกิจ  โดยเฉพาะการออกกฎหมายและขอบังคับตางๆ ท่ีมี
ผลกระทบตอธุรกิจ  รัฐบาลตองการใหธุรกิจดําเนินการภายใตกรอบของกฎหมาย  และ
เปนประชากรที่ดีของสังคม  ในอดีตการออกกฎหมายตางๆ ของรัฐบาลมีสาเหตุมาจาก
การปฏิบัติท่ีเอาเปรียบสังคมของธุรกิจ  เชน  การกดขี่แรงงาน  การเอาเปรียบผูบริโภค  
การทําลายส่ิงแวดลอม  ฯลฯ  การดําเนินงานของธุรกิจจึงเกี่ยวของกับเจาหนาท่ีของ
รัฐบาลทุกระดับต้ังแตระดับปฏิบัติการไปจนถึงฝายบริหารท้ังในระดับทองถิ่น  ภูมิภาค  
ประเทศและระหวางประเทศ  บุคคลในฝายนิติบัญญัติไมวาจะเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและวุฒิสภาท่ีมีอํานาจในการออกกฎหมายเพื่อควบคุมหรือชวยเหลือธุรกิจ  รวมถึง
ฝายตุลาการดวย  ธุรกิจจึงตองมีการเผยแพรช่ือเสียงใหเปนที่รูจัก  และเพื่อใหเขาใจบุคคล
ฝายตางๆ ดังกลาวถึงลักษณะการทํางานขององคการอันจะเปนประโยชนอยางมาก  
โดยเฉพาะในกรณีท่ีมีปญหาหรือเกิดวิกฤติการณ  นอกจากน้ันกลุมเจาหนาท่ีของรัฐอาจ
ชวยใหขอมูลตางๆ รวมถึงการตีความหมายของกฎหมายและขอบังคับตางๆ ใหนัก
ประชาสัมพันธเขาใจไดชัดเจนข้ึน 12 
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สื่อมวลชน 
  ส่ือมวลชนเปนแหลงท่ีเผยแพรเร่ืองราวตางๆ ขององคการไปยังประชาชน    
บางครั้งเร่ืองราวที่ส่ือเผยแพรอาจไมถูกตอง  หรือไมสมบรูณ  เน่ืองจากมีเวลาในการ
คนหาขอมูลไมเพียงพอ  หรือการท่ีธุรกิจไมใหความรวมมือในการใหขอมูล  หรืออาจ
เน่ืองมาจากอคติท่ีมีตอบุคคลหรือองคการ  หรือความแตกตางในมุมมองที่มีตอขาวสารนั้น  
โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ในปจจุบันมีส่ือมวลชนเกิดข้ึนเปนจํานวนมาก  ท้ังหนังสือพิมพ  
วารสารและนิตยสารรายสัปดาห  รายปกษ  รายเดือน  รายสามเดือน  สถานีวิทยุ  
สถานีโทรทัศน  เคเบิลทีวี  รวมทั้งเว็บไซตตางๆ ดวย   
  นักประชาสัมพันธในฐานะที่เปนคนกลางระหวางองคการและสื่อมวลชน  
และทราบวา  ส่ือมวลชนโดยเฉพาะบรรณาธิการ  ผูพิมพผูโฆษณาหรือผูผลิตรายการ  
เปนผูตัดสินใจวา  ควรจะเผยแพรเร่ืองใด  และไมเผยแพรเร่ืองใด  ซ่ึงในการพิจารณานั้น  
ส่ือมวลชนไมวาจะเปนผูส่ือขาวของสื่อใด  จะพิจารณาเผยแพรเร่ืองราวท่ีมีคุณคาของ
ความเปนขาวท่ีตอบสนองตอความสนใจของผูรับขาวสาร   ดังน้ัน  หากนักประชาสัมพันธ
สามารถใหขาวท่ีเหมาะสมและเปนท่ีสนใจของผูใชส่ือ  รวมถึงใหขอมูลท่ีถูกตอง  สมบรูณ
และทันตอเวลาแลวจะชวยสรางโอกาสท่ีขาวสารน้ันจะไดรับการเผยแพรและสราง
ความสัมพันธท่ีดีกับส่ือมวลชนได    

 
  นอกจากน้ี  ธุรกิจยังตองติดตอกับกลุมอื่นๆ  อีกมาก  เชน  บริษัทท่ี
ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน  สหภาพแรงงาน  สมาคมตางๆ  ผูนําความคิดเห็น  
สถาบันศาสนา  องคการสาธารณกุศล ฯลฯ  ท้ังน้ีข้ึนกับประเภทและลักษณะของการ
ดําเนินงานของธุรกิจ 
 

สําหรับกลุมตางๆ  ท่ีกลาวมาขางตน  ในการดําเนินงานแตละสถานการณ
ยังสามารถแยกเปนกลุมยอยๆ ท่ีมีลักษณะเฉพาะและเหมาะสมกับสถานการณไดอีก  เชน  
กลุมพนักงานก็อาจแยกเปน  พนักงานระดับบริหารและพนักงานระดับปฏิบัติการ  
พนักงานท่ีทํางานในสํานักงานและพนักงานท่ีทํางานในโรงงาน  พนักงานท่ีทํางานมานาน 
10 ปข้ึนไปกับกลุมพนักงานใหม  พนักงานหญิงและพนักงานชาย  หรือกลุมนักลงทุน  
อาจแยกเปนนักลงทุนประเภทสถาบันและนักลงทุนประเภทบุคคล  นักลงทุนรายใหญและ
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ตัวอยาง กลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่บริษัทผูผลิตอาหารตองเกี่ยวของ 

พนักงานทุกฝาย -    ฝายบริหาร  ฝายขาย  ฝายผลิต  ฝาย  
     วิจัย ฯ 

  ผูท่ีจะเปนพนักงานในอนาคต  -    ผูท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษา ฯ 
       สํานักงานจัดหางาน 

ผูท่ีจัดสงวัสดุในทองถิ่น  -    ผูสงวัตถุดิบ 
- บริษัทรับขนสงสินคา 
- บริษัทจัดทําหีบหอ  พิมพฉลาก  และ

ผูผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองจักรและอุปกรณ 
ตัวแทนจําหนาย   -    รานคาสง  รานคาปลีก  ผูสงออก ฯ 
รานขายอาหาร 
ผูเช่ียวชาญดานโภชนาการ 
ผูเขียนบทความเกี่ยวกับอาหาร  โภชนาการ  การประกอบอาหาร 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

     หนวยงานของรัฐ   ขาราชการ 
สมาคมการคา 
สมาคมผูบริโภค 

       ชุมชน 
  ส่ือมวลชน 
 
ตัวอยาง    กลุมคนที่ธนาคารเกี่ยวของ 
       พนักงานทุกระดับ 
       ผูท่ีจะเปนพนักงานในอนาคต  -    ผูใกลสําเร็จการศึกษา 

ผูจัดสงวัสดุและบริการ  -    บริษัทขายอุปกรณสํานักงาน  บริษัท  
ขายคอมพิวเตอร ฯ      
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ผูบริโภค  ข้ึนกับประเภทและทําเลที่ต้ัง  เชน  ชาวนา  นักธุรกิจ  นักเรียน
นักศึกษา  ผูสงออก ธุรกิจ  ฯลฯ 

       สมาคมธนาคารไทย 
       ผูถือหุน   

ตลาดหลักทรัพย  และตลาดเงิน 
       นักเศรษฐศาสตรและผูเขียนบทความดานการเงินการธนาคาร 
       เจาหนาท่ีของรัฐ 
       ธนาคารแหงประเทศไทย 
       ชุมชน 

ส่ือมวลชน 
 
 
กลุมผูมีสวนไดสวนเสียขององคการไมหวังผลกําไร 
  องคการท่ีไมหวังผลกําไรตองติดตอเกี่ยวของกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
หลายกลุม  ท่ีสําคัญมีดังน้ี 
  คณะกรรมการบริหาร 
  พนักงานประจํา 
  ผูรับบริการ 
  อาสาสมัคร 
  ผูบริจาค 
 
คณะกรรมการบริหาร   

คณะกรรมการบริหารเปนกลุมคนที่รับผิดชอบในการบริหารองคการ  มี
หนาท่ีกําหนดนโยบายและแนวทางในการดําเนินงาน  คณะกรรมการสวนใหญ  มักเปนผูมี
ช่ือเสียงในวงการตางๆ  เชน  สังคม  การศึกษา  ธนาคาร  ศาสนา  ฯลฯ  การเปนผูมี
ช่ือเสียงน้ีจะทําใหได รับความรวมมือในการดําเนินงานเพิ่ม ข้ึน   และโดยทั่วไป
คณะกรรมการจะไดมาจากการเลือกต้ังและมีวาระการดํารงตําแหนงแนนอน  เชน  1  ป  
เปนตน   นอกจากนี้  คณะกรรมการบริหารสวนใหญเปนผูมีงานประจําทําแลว  และมัก
เปนผูท่ีไมมีความรูความเชี่ยวชาญดานการประชาสัมพันธ 
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พนักงานประจํา   
พนักงานประจําเปนกลุมคนท่ีองคการตองจายคาตอบแทนในการทํางาน  

โดยท่ัวไป  องคการประเภทนี้จะมีพนักงานจํานวนไมมากนัก  หนาท่ีความรับผิดชอบของ
คนกลุมน้ี  จะเกี่ยวของกับการติดตอประสานงานกับคณะกรรมการบริหารและอาสาสมัคร  
การใหขอมูลแกผูรับบริการและบุคคลภายนอกอื่นๆ  องคการจึงตองใหขอมูลตางๆ  
เพ่ือใหคนกลุมน้ีเขาใจเพ่ือเผยแพรตอไดอยางถูกตอง 
 
ผูรับบริการ   

ผูรับบริการขององคการสาธารณกุศลมักจะเปนผูดอยโอกาส  ผูประสบภัย
ธรรมชาติ  และอื่นๆ  ท่ีตองการความชวยเหลือในการดํารงชีพในสังคมน้ันและสังคมโลก  
องคการที่ไมหวังผลกําไรแตละแหงจะมีเปาหมายในการดําเนินงานแตกตางกัน  ซ่ึงมีผลให
มีผูรับบริการแตกตางกัน  เชน องคการสาธารณกุศลหรือมูลนิธิบางแหงอาจมุงใหบริการ
แกคนท่ัวไป  ขณะท่ีบางองคการอาจมุงใหบริการเฉพาะกลุม  เชน  คนชรา  แมและเด็กท่ี
ติดเช้ือเอดส  คนพิการทางสายตา  ฯลฯ  สวนองคการประเภทสมาคมนั้น  ผูรับบริการก็
คือ สมาชิกขององคการและบุคคลภายนอก  ซ่ึงสมาชิกเปนกลุมคนที่มีสวนสําคัญตอการ
ดําเนินงานของสมาคมเพราะเปนแหลงรายไดสําคัญของของสมาคม 
 
อาสาสมัคร   

อาสาสมัครเปนบุคคลท่ีเขามาชวยในการดําเนินงานขององคการประเภทน้ี  
อาจเขามาชวยดวยเหตุผลท่ีแตกตางกัน  เชน  ตองการทําตนใหเปนประโยชนตอสังคม  
ตองการเปนผู มี ช่ือเสียงในสังคม  เพื่อนหรือผูบังคับบัญชาขอรอง  เปนตน  กลุม
อาสาสมัครก็ตองการการยอมรับ  ดังน้ันนอกจากองคการจะดําเนินการเผยแพรขาวสาร
ดานตางๆ ใหคนกลุมน้ีทราบและเขาใจเพ่ือใหสนับสนุนการดําเนินงานแลว  ยังตอง
ดําเนินงานเพื่อแสดงถึงการยกยองชมเชยอาสาสมัครในรูปแบบตางๆ  ดวย 
 
ผูบริจาค   

กลุมคนท่ีบริจาคเงินหรือทรัพยสินอื่นๆ  เชน  ท่ีดิน  รถยนต  เส้ือผา  ฯลฯ  
ใหกับองคการสาธารณกุศลเพ่ือนําไปใชประโยชนในการดําเนินงาน  ผูบริจาคมีท้ังผู
บริจาครายใหญ  ไดแก  บริษัทธุรกิจ  ผูมีฐานะการเงินดี ฯ  และผูบริจาครายยอย  ซ่ึง
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  นอกจากกลุมตางๆ ท่ีกลาวมาแลว  องคการที่ไมหวังผลกําไรยังตองติดตอ
กับองคการธุรกิจ  ส่ือมวลชน  สถาบันการศึกษา  รัฐบาล  ชุมชน  องคการท่ีไมหวังผล
กําไร  และอื่นๆ 
 
ตัวอยาง กลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่โรงพยาบาลตองเกี่ยวของ 
  ชุมชน 
  พนักงาน    -   หมอ  พยาบาล  เจาหนาท่ีฝายตางๆ 

ผูท่ีเปนพนักงานในอนาคต   -   ผูท่ีจะสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาท่ี  
     เกี่ยวของจากสถาบันตางๆ 

ผูจัดสงวัสดุ  -   บริษัทยา  บริษัทขายเคร่ืองมือและ   
    อุปกรณทางแพทย 

คนไข  ท้ังอดีตและปจจุบัน   
  ผูบริจาค 
  สมาคมวิชาชีพ   -   สมาคมพยาบาล  แพทยสมาคม 
  หนวยงานวิจัย    -   สถาบันวิจัยโรคมะเร็ง ฯ 
  สภากาชาด 
  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของ 
  อาสาสมัคร 
  ส่ือมวลชน 
 
ตัวอยาง กลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่สถาบันการศึกษาตองเกี่ยวของ 
  อาจารยและเจาหนาท่ี 
  นักศึกษาปจจุบัน 
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  ผูปกครอง 
  ส่ือมวลชน 
  โรงเรียนมัธยม 
  ผูท่ีจะเปนนักศึกษาในอนาคต 

มหาวิทยาลัยอื่น 
นักศึกษาเกา 
องคการธุรกิจตางๆ 
ประชาชนทั่วไป 
หนวยราชการ  เชน กระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ 
ชุมชน 
องคการที่ไมหวังผลกําไรตางๆ  
หนวยงานวิจัยตางๆ  

 
ประเภทของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 

 
 กลุมผูมีสวนไดสวนเสียท่ีองคการตองเกี่ยวของน้ี  อาจแยกตามลักษณะ

ตางๆ  ไดหลายประเภท  ท่ีสําคัญคือ  การแยกตามการเกี่ยวของกับองคการ  ระยะเวลา
การติดตอ  และขอบเขตการดําเนินงาน   
 
การแยกตามการเก่ียวของกับองคการ   

การแยกตามการเกี่ยวของกับองคการนี้สามารถแยกเปน  2  กลุม 13  คือ 
1. กลุมคนภายในองคการ   กลุมคนที่จัดเปนกลุมคนภายในองคการ  

ไดแก  พนักงานทุกฝายทุกระดับของธุรกิจ  คณะกรรมการบริหารและ
พนักงานประจําขององคการที่ไมหวังผลกําไร  เจาหนาท่ีและสมาชิก
ของสมาคมอาชีพ  อาจารย  เจาหนาท่ีและนักเรียนนักศึกษาปจจุบัน
ของสถาบันการศึกษา  แพทย  พยาบาล  เจาหนาท่ีฝายตางๆ  และ
คนไขในของโรงพยาบาล  เปนตน 

2. กลุมคนภายนอกองคการ    เปนกลุมคนอื่นๆ ท่ีไมใชกลุมคนภายใน
องคการ  ไดแก  ส่ือมวลชน  รัฐบาล  ผูบริโภค  ผูจัดสงวัสดุ  ตัวแทน
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การแยกตามระยะเวลาการติดตอ   

หากพิจารณาผูมีสวนไดสวนเสียตามระยะเวลาการติดตอแลว  สามารถ
แยกเปน  2  กลุม 14  คือ 

1. กลุมคนที่ติดตอด้ังเดิม   เปนกลุมคนที่มีความสัมพันธกับองคการมา
เปนเวลานานแลว  เชน  กลุมพนักงาน  กลุมผูบริโภค  ผูถือหุน  
ตัวแทนจําหนาย  รัฐบาล  ชุมชน  ฯลฯ 

2. กลุมอนาคต   เปนกลุมท่ีองคการเล็งเห็นวา  ควรตองมีการติดตอ
เกี่ยวของเพื่อประโยชนในการดําเนินงานปจจุบันและหรืออนาคต   
กลุมน้ีอาจเปนกลุมคนที่มีในสังคมอยูแลว  หรือเปนกลุมท่ีเกิดข้ึนใหม
จากลักษณะเฉพาะก็ได  เชน  กลุมวัยรุนท่ีใชอินเตอรเน็ทเปนประจํา  
กลุมผูสูงอายุ  กลุมเพศที่สาม  ฯลฯ   

 
การแยกตามขอบเขตการดําเนินงาน   

การแยกกลุมผูมีสวนไดสวนเสียตามขอบเขตการดําเนินงานขององคการ  
อาจแยกไดดังน้ี 15 

1. กลุมคนภายในประเทศ   เปนกลุมเปาหมายท่ีอาศัยอยูในประเทศหน่ึง  
ท่ีสามารถแยกเปนกลุมยอยไดอีก  คือ  ระดับทองถิ่น  ระดับภูมิภาค  
และระดับประเทศ 

2. กลุมคนภายนอกประเทศ   เม่ือองคการมีการขยายการดําเนินงานไป
ยังประเทศตางๆ  มากขึ้น  นักประชาสัมพันธจึงตองมีการติดตอกับ
กลุมเปาหมายในตางประเทศมากขึ้น  เชน  เม่ือธุรกิจจากประเทศไทย
ไปลงทุนสรางโรงงานในประเทศสาธารณประชาชนจีน  เวียดนาม  
กัมพูชา ฯลฯ  นักประชาสัมพันธตองสรางความสัมพันธ ท่ีดีกับ
พนักงาน  ผูบริโภค  เจาหนาท่ีของรัฐ  และอื่นๆ  ในประเทศตางๆ  
เหลาน้ีดวย  ซ่ึงกลุมเปาหมายเหลาน้ีจะมีวัฒนธรรมที่แตกตางกันไปใน
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การระบุกลุมเปาหมาย 
 
  การระบุกลุมเปาหมาย (Target  groups)  เปนพื้นฐานสําคัญของโครงการ
ประชาสัมพันธ    เพราะถาไมระบุกลุมเปาหมายก็ไมอาจพัฒนาขาวสาร  และเลือกส่ือและ
กิจกรรมที่จะใชในการสงขาวสารไปยังกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิผล  ดังท่ีกลาวแลว  
แมวาองคการแตละแหงตองเกี่ยวของกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสียหลายกลุม  แตใน
สถานการณหน่ึง  องคการจะเกี่ยวของกับกลุมคนบางกลุมเทาน้ัน  ดังน้ัน  องคการจึงตอง
มีการระบุกลุมเปาหมายท่ีตองการเขาถึงในแตละสถานการณ  เพื่อหลีกเลี่ยงการใช
ทรัพยากรตางๆ  ไมวาจะเปนความพยายาม  เวลาและเงินไปโดยเปลาประโยชน   

โดยท่ัวไป  สถานการณท่ีแตกตางกันจะมีกลุมคนท่ีตองเกี่ยวของแตกตาง
กัน  โครงการประชาสัมพันธบางโครงการอาจมุงเขาถึงกลุมเปาหมายหลายกลุม  เชน  
การที่สถาบันมะเร็งแหงชาติจะเผยแพรเกี่ยวกับลักษณะอาการของโรคมะเร็งเตานมในชวง
ตางๆ  ในกรณีน้ีมุงเขาถึงคนหลายกลุม  เชน  ส่ือมวลชน  ผูหญิงท่ัวไป  กลุมแพทยและ
พยาบาล  เจาหนาท่ีสาธารณสุข  ฯลฯ  ทราบเรื่องท่ีเผยแพรมากท่ีสุด  เพ่ือใหตรวจสอบ
อาการโดยสม่ําเสมอ  หรือการท่ีคณะกรรมการปองกันอุบัติภัยทําการรณรงคใหผูขับข่ี
รถจักรยานยนตสวมหมวกกันน็อกในขณะขับข่ีน้ัน  โครงการนี้นอกจากมุงเขาถึงกลุมผูขับ
ข่ีรถจักรยานยนตแลว  ยังตองการเขาถึงกลุมผูมีสวนในการออกกฎหมายควบคุมในเรื่องน้ี  
ส่ือมวลชน  และประชาชนทั่วไปดวย  ขณะที่บางโครงการอาจมุงเขาถึงเฉพาะบางกลุม
เทาน้ัน  เชน  การที่องคการธุรกิจใหสิทธิ์พนักงานซ้ือหุนสามัญท่ีออกใหมไดกอนคนท่ัวไป   
โครงการน้ีมุงเขาถึงเฉพาะพนักงานเทาน้ัน  โดยฝายบริหารจะตองช้ีแจงใหรายละเอียด
เกี่ยวกับแผนการเสนอขายหุนแกพนักงานและเหตุผลใหพนักงานเขาใจทั่วกัน  เปนตน 

ในการระบุกลุมเปาหมายน้ีจะตองทําอยางระมัดระวังใหเหมาะสมกับ
โครงการ  ท้ังน้ีเพราะการที่องคการจะใชเงินจํานวนมากและดําเนินการตางๆ  เพ่ือให
ความรูแกมหาชนท่ัวไปในเรื่องท่ีไมเกี่ยวของหรือไมไดใหความสนใจ  จะไมเกิดประโยชน
ใดๆ  แตการสงขาวสารไปยังกลุมเปาหมายที่เหมาะสมจะไดผลท่ีนาพอใจมากกวา  และ
เน่ืองจากกลุมคนแตละกลุมมีลักษณะ  ความตองการ  และการคาดหวังจากองคการ
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วิธีการระบุกลุมเปาหมาย 

การระบุกลุมเปาหมายของแตละโครงการมีข้ันตอนสําคัญดังตอไปน้ี 
1. การแจกแจงกลุมผูมีสวนไดสวนเสียท้ังหมดท่ีองคการตองเกี่ยวของ

กอน  ซ่ึงในการแจกแจงกลุมผูมีสวนไดสวนเสียท้ังหมดท่ีองคการตอง
เกี่ยวของอาจทําไดโดยการพิจารณาตามลักษณะการเกี่ยวของกับ
องคการ 16  ซ่ึงสามารถแยกไดเปน  4  ลักษณะคือ 
1.1    เกี่ยวของในฐานะที่สามารถควบคุมองคการในบางลักษณะ  เชน  

กลุมผูถือหุน  รัฐบาล  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ฯ  เปนกลุมท่ีมี
อิทธิพลตอการจัดสรรทรัพยากรและอิสระในการดําเนินงาน 

1.2    เกี่ยวของกับการดําเนินงานขององคการ  ซ่ึงอาจแยกเปน  กลุม
ท่ีเกี่ยวของในกระบวนการดําเนินงาน  ซ่ึงมี  กลุมพนักงาน  
และกลุมบริษัทผูจัดสงวัตถุดิบหรือช้ินสวน (Suppliers)  กับกลุม
ท่ีเกี่ยวของกับสินคาหรือบริการท่ีไดจากการดําเนินงาน  เชน 
กลุมผูบริโภค  กลุมตัวแทนจําหนาย  เปนตน 

1.3    เกี่ยวของในฐานะที่สนใจในส่ิงเดียวกัน  เน่ืองจากมีคานิยม  
ความสนใจ   เป าหมาย   หรือปญหาในการดํา เ นินงาน
เชนเดียวกัน  ไดแก  บริษัทคูแขง  สมาคมดานอุตสาหกรรม  
สมาคมอาชีพ   เปนตน 

1.4    เกี่ยวของในลักษณะอื่นๆ  เปนกลุมท่ียากที่จะระบุไดชัดเจน  
เพราะมักจะเกี่ยวของตามสถานการณท่ีเกิดข้ึน  ไมไดติดตอ
เกี่ยวของกับองคการเปนประจํา  เชน  ส่ือมวลชน  ชุมชน  กลุม
นักเคล่ือนไหว  ฯลฯ 

2.   การระบุกลุมเปาหมายสําคัญท่ีตองเกี่ยวของในสถานการณน้ัน  พรอม
ท้ังเหตุผลท่ีตองเกี่ยวของกับกลุมเปาหมายน้ัน  โดยพิจารณาจาก
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน  ความสนใจและหรือความคาดหวังของ
กลุมเปาหมายน้ันตอสถานการณท่ีเกิดข้ึน 
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ตัวอยาง17 

  บริษัทผูผลิตรถยนตขนาดใหญแหงหนึ่งวางแผนที่จะปดโรงงานแหงหน่ึง
เพ่ือจัดต้ังเปนศูนยวิจัยและพัฒนาเคร่ืองยนตชนิดใหมแทน  ซ่ึงศูนยน้ีจะจางพนักงานเดิม
เพียงบางสวนเทาน้ัน 
 
ข้ันแรก การระบุกลุมผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมดที่องคการตองเกี่ยวของ 

จากตัวอยาง  องคการน้ีเปนธุรกิจประเภทหนึ่ง  กลุมผูมีสวนไดสวนเสียท่ี
บริษัทผูผลิตรถยนตแหงน้ีตองเกี่ยวของมีดังตอไปน้ี 

1. กลุมท่ีสามารถควบคุมองคการ  ก็มี 
 ผูถือหุน 
 ธนาคาร 
 นักการเมือง 
 หนวยราชการ 

-  กรมโรงงาน   
-  กรมแรงงาน 
-  กรมการขนสง 
-  ฯลฯ 

2. กลุมท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงาน 
 กระบวนดําเนินงาน 

-  พนักงาน 
-  บริษัทจัดสงช้ินสวน (Suppliers) 

 สินคาและบริการ 
-  ผูบริโภค 
-  ตัวแทนจําหนาย 

3. กลุมท่ีมีเปาหมายหรือสนใจสิ่งเดียวกัน 
 บริษัทท่ีประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน  หรือคูแขง 
 สมาคมผูผลิตรถยนต 

4. กลุมอื่นๆ 
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 ชุมชน 
 ผูนําความคิดเห็น  รวมส่ือมวลชน  
 สมาคมผูบริโภค 
 บริษัทประกันภัย 
 กลุมนักอนุรักษส่ิงแวดลอม 
 ฯลฯ 

 
ข้ันที่สอง การระบุกลุมเปาหมายที่ตองเกี่ยวของตามสถานการณ 

จากสถานการณท่ีกําหนดสามารถระบุกลุมเปาหมายและเหตุผลท่ีธุรกิจน้ี
ตองเกี่ยวของไดดังน้ี 

 พนักงาน  เน่ืองจากพนักงานจะไดรับผลกระทบโดยตรง  เพราะ
บางสวนตองถูกใหออกจากงาน 

 นักการเมือง    ดวยเหตุท่ีบริษัทน้ีเปนธุรกิจขนาดใหญ  มีการจาง
พนักงานจํานวนมาก  การดําเนินงานจึงตองไดรับการสนับสนุนจาก
นักการเมืองทองถิ่นและระดับประเทศ  ในกรณีน้ี  การวิจัยเพ่ือพัฒนา
เคร่ืองยนตชนิดใหมน้ัน  อาจตองการการสนับสนุนดานกฎหมายหรือ
มาตรการสงเสริมอื่นๆ 

 บริษัทผูประกอบการรายอื่น    การพัฒนาเคร่ืองยนตชนิดใหมจะมี
ผลกระทบตอบริษัทคูแขง  โดยเฉพาะการแขงขันในอนาคต 

 ผูบริโภค หากมีการพัฒนาเคร่ืองยนตชนิดใหมอาจมีผลใหผูบริโภค
ตัดสินใจชะลอการซ้ือรถยนตในปจจุบันออกไปได 

 กลุมนักอนุรักษส่ิงแวดลอม     เปนกลุมคนท่ีสนใจกระบวนการผลิต
และมลพิษจากรถยนต  การพัฒนาเคร่ืองยนตชนิดใหมจึงเปนท่ีสนใจ
ของคนกลุมน้ี 

 ส่ือมวลชนดานเทคนิค โดยท่ัวไปกลุมน้ีจะสนใจวัตกรรมใหมดาน
เคร่ืองยนตท่ีนาสนใจเพ่ือนําไปเผยแพร  ซ่ึงจะมีผลใหประชาชนทั่วไป
ยอมรับนวัตกรรมใหมไดเร็วข้ึน 

 ผูนําชุมชน     เปนกลุมท่ีมีอิทธิพลตอความคิดเห็นของคนในชุมชนน้ัน  
และยังมีอิทธิพลตอนักการเมืองท่ีอาจสงผลตออนาคตของบริษัทได 
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 ธนาคาร เปนสถาบันที่ตองใหเงินกูแกบริษัทน้ีในการวิจัยและพัฒนา
เคร่ืองยนตชนิดใหม 

 ผูถือหุน เปนกลุมท่ีตองใหความเห็นชอบตอแผนงานการพัฒนา
เคร่ืองยนตชนิดใหมของบริษัทกอนท่ีจะดําเนินการจริง 

 บริษัทผูจัดสงช้ินสวนรถยนต    เปนกลุมท่ีจะไดรับผลกระทบเพราะไม
รูวา  บริษัทจะเลิกส่ังช้ินสวนอุปกรณท่ีเคยใชสําหรับการผลิตรถยนตท่ี
ใชเคร่ืองยนตชนิดใหมหรือไม 

 ตัวแทนจําหนาย เปนกลุมท่ีตองการรูวา  เคร่ืองยนตชนิดใหมจะมี
ผลกระทบตอธุรกิจการขายรถยนตในอนาคตอยางไร 

 ส่ือมวลชนท่ัวไป เปนกลุม ท่ีสนใจนําเ ร่ืองราวการดําเนินงานที่
นาสนใจของบริษัทตางๆ  โดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญเผยแพรให
ประชาชนทั่วไปทราบ   

 

การกําหนดลําดับกลุมเปาหมาย 
 

เม่ือทราบถึงกลุมเปาหมายท่ีตองดําเนินการประชาสัมพันธในแตละ
สถานการณแลว  ในกรณีท่ีโครงการนั้นมีกลุมเปาหมายท่ีตองเกี่ยวของมากกวาหน่ึงกลุม
แลว  องคการจะตองมีการกําหนดลําดับของกลุมเปาหมายท่ีตองการเขาถึงกอนหลัง  
กลุมเปาหมายใดตองส่ือสารเปนอันดับแรก  กลุมเปาหมายใดที่ตองติดตอในอันดับตอมา  
และในลําดับรองๆ  ลงไป  เน่ืองจากองคการมีทรัพยากรจํากัด ไมสามารถเขาถึงทุกกลุม
ไดเทาเทียมกัน  ซ่ึงการกําหนดลําดับกอนหลังของกลุมเปาหมายน้ีทําไดโดยการพิจารณา
การเกี่ยวของกับสถานการณ   

 
การเก่ียวของกับสถานการณ   

กลุมเปาหมายท่ีเกี่ยวของกับสถานการณไมวาดานภูมิศาสตรหรือดาน
อารมณตางกันจะมีผลตอระดับอันตรายหรือความชวยเหลือท่ีจะไดรับ  ไดรางวัลหรือถูก
ลงโทษแตกตางกัน  จึงสามารถบงช้ีถึงลําดับในการส่ือสารไดวา  ควรจะติดตอกับกลุมใด
ในทันที  กลุมใดอาจรอไปไดระยะหน่ึง  โดยทั่วไปกลุมคนที่อยูใกลกับเหตุการณจะไดรับ
ผลกระทบมากกวากลุมคนท่ีอยูไกลออกไป  เปรียบไดกับการโยนกอนอิฐลงไปในสระน้ํา

  PR 414 160 



สําหรับกลุมเปาหมายท่ีเกี่ยวของกับสถานการณน้ี  สามารถแยกตาม
ความสําคัญของกลุมเปาหมายหรือผลกระทบที่ไดรับหรือความรีบดวนในการดําเนินการ
เพ่ือลดผลกระทบ  ไดเปน  3  กลุม 18  ดังนี้ 

1. กลุมปฐมภูมิ   เปนกลุมคนที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณ  การ
ดําเนินการ  หรือกิจกรรมตางๆ  ท่ีวางแผนไวขององคการน้ันโดยตรง  
เปนกลุมคนท่ีองคการตองใชความพยายามทุกอยางท่ีมีอยูเพ่ือส่ือสาร
เปนอันดับแรก  เน่ืองจากเปนกลุมท่ีจะชวยในการดําเนินงานของ
องคการบรรลุเปาหมายไดมากท่ีสุด  หรือชวยแกไขปญหาขององคการ
ไดเร็วท่ีสุด 

2. กลุมทุติยภูมิ   เปนกลุมท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณ  การ
ดําเนินการ  หรือแผนงานขององคการนั้นเปนอันดับสอง  องคการจึง
ตองดําเนินการส่ือสารเมื่อวิกฤติการณหรือความรีบดวนผานพนไปแลว  
หรือเม่ือเร่ิมโครงการที่เขาถึงกลุมท่ีมีความสําคัญอันดับแรกแลว 

3. กลุมท่ีมีความสําคัญอันดับสามหรือรองๆ  ลงไป   เปนกลุมท่ีองคการ
มุงเขาถึงในอันดับรองลงไป  กลุมประเภทนี้เปนกลุมท่ีมีการรวมตัวกัน
เน่ืองจากกฎหมาย  หรือมีการพบปะกันเปนประจําเพื่อดําเนินการ
บางอยางท่ีเกี่ยวของกับเหตุการณ  หรืออาจเปนกลุมคนที่อาจ
กอใหเกิดปญหาหรือความยุงยากแกองคการในอนาคตได 

 
จากตัวอยางเร่ืองโรงงานผลิตพลังงานปรมาณู ท่ีวาลวปองกันการร่ัวไหล

ของกัมมันตภาพรังสีขัดของ  หากพิจารณาความใกลกับเหตุการณแลว  จะเห็นวากลุม
พนักงานเปนกลุมท่ีอยูใกลเหตุการณมากท่ีสุด  จึงมีโอกาสที่จะไดรับอันตรายจาก
เหตุการณท่ีเกิดข้ึนมากท่ีสุด  กลุมประชาชนรอบโรงงานเปนกลุมคนที่อยูใกลเหตุการณใน
ลําดับตอมา  จึงมีโอกาสท่ีจะไดรับอันตรายในอันดับรองลงมา  สวนกลุมอื่นๆ  เชน  กลุม
วิศวกรท่ีรับผิดชอบ  กลุมเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมีหนาท่ีในการตรวจสอบโรงงาน  กลุมผูขาย
เคร่ืองปฏิกรณปรมาณูและอุปกรณ  ฯ  อยูหางออกไป  โอกาสท่ีจะไดรับอันตรายก็มี
นอยลงหรือไมมีเลย  ดังน้ัน  กลุมพนักงานจึงเปนกลุมคนท่ีตองใหความสนใจเปนอันดับ

PR  414  161                                       



  แตหากสมมุติใหสถานการณเปลี่ยนไป  คือ  ในการตรวจสอบการทํางาน
ของวาลวสํารองตามปรกติ  หากเจาหนาท่ีของโรงงานพบวา  วาลวสกปรกมีฝุนจับหนา
มากจนไมสามารถใชการได  จึงรีบไปยังเคร่ืองควบคุมอัตโนมัติ  แตกลับพบวาเคร่ืองน้ัน
ไมอาจบอกไดวากลไกบกพรองท่ีจุดใด  หรือไมแสดงวามีการรั่วไหลของกัมมันตภาพรังสี
หรือไม  ในสถานการณน้ีกลุมผูรับเหมาสรางโรงงาน  ผูจัดสงอุปกรณ  และคณะกรรมการ
ตรวจสภาพโรงงาน  จะกลายมาเปนกลุมเปาหมายที่มีความสําคัญตอเหตุการณโดยตรง  
จึงตองเกี่ยวของเปนอันดับแรก  ในขณะท่ีกลุมผูใชพลังงานจากโรงงาน  กลุมอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม  เจาหนาท่ีผูออกใบอนุญาต   นักการเมืองท่ีสนับสนุนหรือคัดคานโรงงาน  
ฯลฯ  จะเปนกลุมท่ีไมเกี่ยวของกับสถานการณโดยตรง 
 

การศึกษาวิเคราะหกลุมเปาหมาย 
 

 การที่จะติดตอเกี่ยวของกับกลุมเปาหมายใหบรรลุผลท่ีตองการ  นัก
ประชาสัมพันธจะตองรูจักกลุมเปาหมายเปนอยางดีกอน  โดยอาจใชการวิจัยท้ังแบบเปน
ทางการและไมเปนทางการชวยในการศึกษากลุมเปาหมายได  การศึกษากลุมเปาหมาย  
จะชวยใหทราบถึงขอมูลตอไปน้ี 19 

1. ลักษณะของกลุมเปาหมายทุกกลุมท่ีตองการเขาถึง 
2. เปาหมาย  ความสนใจ  และสิ่งจูงใจของแตละกลุมเปาหมายท่ีมีตอ

สถานการณท่ีองคการใหความสนใจติดตาม 
3. กลุมเปาหมายสําคัญ  อํานาจและอิทธิพลของกลุมเปาหมายแตละกลุม  

รวมถึงความสําคัญหรือผลกระทบของแตละกลุมท่ีมีตอการดําเนินงาน
ใหบรรลุเปาหมายขององคการ 

4. กลุมเปาหมายที่มีความคิดเห็นสอดคลอง  และกลุมท่ีมีความเห็น
ขัดแยงกับส่ิงท่ีองคการตองการหรือดําเนินการอยู 

5. ความสัมพันธระหวางกลุมเปาหมายตางๆ  ท่ีอาจเปนพันธมิตรกัน 
6. ความสามารถและรูปแบบของความรวมมือระหวางกลุมเปาหมาย

ตางๆ  ในแตละข้ันตอนการดําเนินงาน  
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ซ่ึงการที่จะตอบคําถามขางตนได  นักประชาสัมพันธตองศึกษาวิเคราะห

ขอมูลตอไปน้ี 20 

1.   แตละกลุมมีอิทธิพลตอความสามารถในการดําเนินงานใหบรรลุ
เปาหมายและวัตถุประสงคขององคการมากนอยเพียงใด น่ันคือ ตอง
สามารถระบุไดวา  กลุมใดเปนกลุมท่ีจะกอใหเกิดผลกระทบแก
องคการหรือไดรับผลกระทบจากการกระทําขององคการมากนอย  
และกอนหลังตามลําดับ  โดยท่ัวไป  นักประชาสัมพันธตองการติดตอ
และมีความสัมพันธท่ีดีกับทุกกลุมเปาหมาย  แตในทางปฏิบัติน้ันยาก
ท่ีจะเปนไปได  เพราะทุกองคการจะมีทรัพยากรในการดําเนินงาน
จํากัด 

2.   ความตองการหรือส่ิงท่ีแตละกลุมคาดหวังจากองคการ  โดยท่ัวไป  
คนแตละกลุมจะมีความสนใจและความตองการจากองคการแตกตาง
กัน  เชน  ผูถือหุนตองการใหราคาหุนของบริษัทเพิ่มข้ึน  ผูบริโภค
ตองการสินคาหรือบริการที่ มีคุณคาเหมาะสมกับเงินท่ีจายไป  
พนักงานใหความสนใจในคาจางแรงงานและผลตอบแทนอื่นๆ รวมถึง
สภาพแวดลอมในการทํางาน  เปนตน  การทราบถึงส่ิงท่ีแตละกลุม
ตองการหรือคาดหวังจากองคการเปนส่ิงสําคัญตอการดําเนินงานของ
องคการ  ดังน้ันนักประชาสัมพันธตองศึกษาความเปนไปไดในการ
สรางความสัมพันธท่ีทุกฝายจะไดประโยชนรวมกัน (Win-win 
situations)  

3.   ผูนําความคิดเห็นหรือผูตัดสินใจของแตละกลุม ผู นําความคิดเห็น
จะเปนผูเสนอความคิดเห็นหรือช้ีนําสมาชิกของกลุม  เชน  กลุมนัก
ลงทุนจะสนใจคําแนะนําของนักวิเคราะหหลักทรัพย  พนักงานจะรับ
ฟงผูนําสหภาพแรงงานหรือหัวหนางาน  ฯลฯ  ดังน้ัน  หากสามารถ
ระบุผูนําความคิดเห็นได  และสามารถสรางความสัมพันธท่ีดีกับผูนํา
ความคิดเห็นไดก็จะชวยใหความสัมพันธกับสมาชิกของกลุมน้ีดีข้ึน
ดวย  สวนผูตัดสินใจเปนบุคคลที่มีอํานาจในการกําหนดส่ิงท่ีจะทํา  
และกําหนดนโยบายของกลุมคน  กลุมคนบางกลุมสามารถระบุ

PR  414  163                                       



4.   การศึกษาลักษณะดานประชากรศาสตร   เปนการศึกษาถึงลักษณะ
บางประการที่เหมือนกันของกลุมเปาหมาย  เชน  เพศ  อายุ  อาชีพ  
รายได  การศึกษา  เช้ือชาติ  ศาสนา  ท่ีอยูอาศัย  จํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว  ฯลฯ   เพื่อใหทราบถึงลักษณะและองคประกอบของ
กลุมเปาหมาย  ในการศึกษาขอมูลเหลาน้ีควรมีการหาคาเฉลี่ยของแต
ละลักษณะเพื่อชวยใหทราบลักษณะท่ีสําคัญของกลุมเปาหมายตอ
องคการ  เชน  อายุเฉลี่ย  สัดสวนของผูหญิงตอผูชายในกลุม  เปนตน  
ขอมูลเหลาน้ีจะเปนประโยชนในการเลือกส่ือและวิธีการติดตอให
เหมาะกับกลุมเปาหมายและไมเกิดผลกระทบเชิงลบตอองคการ  เชน  
ในการติดตอกับผูถือหุนเพื่อแจงใหทราบวาบริษัทสามารถจายเงินปน
ผลใหมากข้ึนได  โดยปฏิเสธการข้ึนคาแรงใหกับพนักงานน้ัน  จะตอง
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5.   การศึกษาลักษณะทางจิตวิทยา   เปนการศึกษาวิเคราะหถึงความรูสึก  
ความเช่ือ  ทัศนคติ  และพฤติกรรมของกลุมเปาหมายท่ีมีตอปญหา
หรือสถานการณท่ีเกิดข้ึน   เพ่ือใหทราบถึงท่ีมาของความคิดเห็น  
ระดับความรุนแรงของความรูสึกและพฤติกรรมนั้น  รวมถึงทิศทาง
ความคิดเห็นของกลุมเปาหมายวา  สอดคลองหรือขัดแยงกับส่ิงท่ี
องคการตองการ 

ในบรรดากลุมคนตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับสถานการณหน่ึงน้ันควร
ศึกษาท้ังทัศนคติท่ีแสดงออกและระดับการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมตอ
สถานการณน้ัน  หากพิจารณาดานความคิดเห็นท่ีมีตอปญหาหรือ
สถานการณน้ัน  แยกไดเปน  3  กลุมคือ 

1. กลุมผูมีความเห็นสนับสนุน (Proponents)  ตอส่ิงท่ีองคการ
เสนอหรือกระทํา  การท่ีจะติดตอกับกลุมคนลักษณะน้ี  ควรใช
ขาวสารที่ชวยจะเสริมความคิดเห็นหรือความเช่ือเดิมของกลุม
คนใหม่ันคงมากขึ้น 

2. กลุมผูไมเห็นดวยหรือคัดคาน (Opponents)  ตอส่ิงท่ีองคการ
เสนอหรือกระทํา  การติดตอเกี่ยวของกับคนกลุมน้ี  หาก
ตองการที่ จะ เปลี่ ยนแปลงความคิดเห็นแลว   องคการ
จําเปนตองใชความพยายามอยางมากในการสื่อสารเพื่อจูงใจ
ใหเปลี่ยนทัศนคติ 

3. กลุมผูยังไมแสดงความคิดเห็น (Uncommitted)  เปนกลุมท่ีไม
แสดงการสนับสนุนหรือคัดคาน  เน่ืองจากไมมีความสนใจ  
หรือไมมีความรูเกี่ยวกับเร่ืองน้ัน  หรือไมอยากเกี่ยวของก็ได  
คนกลุมน้ีมีความสําคัญมาก  โดยเฉพาะในกรณีท่ีองคการ
ตองการใหคนกลุมน้ีเปลี่ยนมาเปนกลุมผูสนับสนุนองคการ  
เพื่อชวยใหองคการสามารถบรรลุเปาหมายที่ตองการได   เชน  
ถาองคการตองการเพ่ิมทุนโดยการออกหุนสามัญเพ่ิมข้ึน  หาก
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หากพิจารณาในแงพฤติกรรมของกลุมคนท่ีแสดงออกตอ
สถานการณหน่ึง  สามารถแยกการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมไดเปน  
3  ระดับ 21 คือ 
1. กลุมคนท่ีเกี่ยวขององคการหรือสถานการณน้ันในบางแงมุม  

แตไมคิดหรือยังไมเห็นวา  สถานการณน้ันเปนปญหาตอกลุม 
(Latent  public)  คนกลุมน้ีจะยังไมสนใจขอมูลที่เกี่ยวของกับ
สถานการณน้ัน  แตอาจเปลี่ยนเปนกลุมท่ีเร่ิมตระหนักถึง
ปญหา  หรือมีการดําเนินการเกี่ยวกับสถานการณน้ันได  หาก
มีขอมูลท่ีเปลี่ยนแปลงการรับรูของคนกลุมน้ี 

2. กลุมคนที่เร่ิมตระหนักวา  องคการหรือสถานการณน้ันเปน
ปญหาหรือมีผลกระทบตอกลุม  แตยังไมการดําเนินการใดๆ 
เพื่อติดตอกับองคการนั้น  (Aware  public)  คนกลุมน้ีจะเร่ิม
เสาะแสวงหาและวิเคราะหขอมูลเพื่อใหมีความม่ันใจมากขึ้น  
โดยอาจจะดําเนินการบางรูปแบบตอองคการหรือไมก็ได 

3. กลุมคนที่มีการดําเนินการบางรูปแบบท่ีเกี่ยวของกับองคการ
น้ันหรือสถานการณน้ัน (Active  public)  มักเปนกลุมท่ี
เกี่ยวของกับปญหาหรือสถานการณมากและตระหนักวา
สถานการณน้ันเปนปญหาหรือมีผลกระทบตอกลุมมากดวย  
จึงเห็นวาควรดําเนินการบางอยางเกี่ยวกับสถานการณน้ัน  คน
กลุมน้ีจึงเสาะแสวงหาและวิเคราะหขอมูลท่ีไดรับมาอยางจริงจัง 

 
นอกจากนี้ตองศึกษาดวยวา  สมาชิกของกลุมแตละคนมีความรูในเร่ืองน้ัน

เทาเทียมกันหรือไม  อยางไร  และสมาชิกของกลุมรูเร่ืองท่ีองคการเผยแพรมากนอย
เพียงใด  ขอมูลประเภทนี้แมวาจะรวบรวมไดยากกวาเม่ือเปรียบเทียบกับขอมูลดาน
ประชากรศาสตร  แตก็มีความสําคัญมาก  เพราะจะชวยใหเขาใจถึงกลุมเปาหมาย  และส่ิง
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ตัวอยาง22  
  จากสถานการณท่ีบริษัทผูผลิตรถยนตตองการปดโรงงานเพื่อเปดเปน
ศูนยวิจัยและพัฒนาเคร่ืองยนตชนิดใหม  เมื่อศึกษากลุมเปาหมายแลวจะพบวา  แตละ
กลุมคาดหวังจากองคการและคิดเกี่ยวกับสถานการณน้ีตามลําดับความสําคัญดังน้ี 

 พนักงาน โดยท่ัวไปความเปนอยูของพนักงานข้ึนกับโรงงาน  
พนักงานจึงตองการรูวา  หากใหออกจากงานแลวบริษัทจะดูแลดานใด
อีกบาง  และการพัฒนาเครื่องยนตชนิดใหมจะใชเวลานานเทาไร  และ
หากจะเปดโรงงานใหมจะรับพนักงานเกากลับเขาทํางานหรือไม  หาก
รับตองมีความรูความสามารถใหมๆ หรือไม  อยางไร   

 ผูบริโภค ตองการรถยนตท่ีมีมาตรฐานสูงข้ึนและราคาตํ่าลง  จาก
สถานการณน้ีอาจเขาใจวา  บริษัทมีโครงการจะเลิกผลิตรถยนตรุนท่ี
จําหนายอยู  จึงอาจชะลอการซื้อรถยนตจากบริษัทน้ีไวระยะหน่ึงกอน 

 ส่ือมวลชนท่ัวไป โดยท่ัวไป  ตองการขาวเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของธุรกิจขนาดใหญ  และการที่บริษัทแหงน้ีประกาศปดโรงงานยอม
เปนที่สนใจของสื่อมวลชน   

 ส่ือมวลชนดานเทคนิค คาดหวังที่จะไดขาวเกี่ยวกับนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมรถยนต  หากคนกลุมน้ีสนใจและเห็นวาสําคัญแลวก็เปน
โอกาสที่คนท่ัวไปจะยอมรับนวัตกรรมใหมน้ันไดเร็วข้ึน   

 นักการเมือง     โดยท่ัวไปตองการใหบริษัทมีการขยายตัว  เพ่ือจะไดมี
การจางงานเพิ่มข้ึน  ซ่ึงสงผลใหเศรษฐกิจของชุมชนดีข้ึน  แตก็
ตองการใหปฏิบัติตอพนักงานใหดีข้ึน   

 ผูถือหุน ตองการใหบริษัทเติบโตขึ้น  ซ่ึงหมายความวา  มีกําไร
เพิ่มข้ึนและราคาหุนสูงขึ้น  แตการพัฒนาเคร่ืองยนตชนิดใหมเปนการ
ลงทุนระยะยาว  และไมรูวาจะประสบความสําเร็จเม่ือใด  สมควรขาย
หุนบริษัทน้ีกอนดีไหม 
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 ธนาคาร ตองการผลตอบแทนจากการใหกูยืมเงินเพ่ือใชในการ
พัฒนาเครื่องยนตชนิดใหม  จึงตองตัดสินใจวา  ควรใหบริษัทน้ีกูเงิน
หรือไม  โดยจะตองมีการศึกษาขอมูลตางๆ เชน บริษัทน้ีมีปญหาอะไร
หรือไม  เปนตน 

 กลุมนักอนุรักษส่ิงแวดลอม       บริษัทผูผลิตรถยนตเปนองคการหน่ึง
ท่ีกอใหเกิดมลพิษในอากาศที่ทําลายส่ิงแวดลอม  กลุมน้ีคาดหวังวา
เคร่ืองยนตชนิดใหมควรมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมลดลง 

 ตัวแทนจําหนาย  ตองการมีสินคาท่ีมีคุณภาพจําหนาย  จึงสนใจที่จะ
รูวา  รถยนตท่ีใชเคร่ืองยนตชนิดใหมมีโอกาสที่จะขายไดหรือไม 

 ชุมชน ตองการใหการพัฒนาสําเร็จผลโดยเร็ว  เพ่ือจะไดมีการจาง
งานเพิ่มข้ึน  แตการปดโรงงานก็มีผลกระทบตอเศรษฐกิจของชุมชน 

 บริษัทผูจัดสงช้ินสวน ตองการใหบริษัทส่ังซ้ือช้ินสวนอุปกรณ
ตอไป  และสามารถจายเงินคาวัสดุไดตามกําหนด  นอกจากน้ียัง
ตองการรูวา  การพัฒนาเคร่ืองยนตชนิดใหมจะมีผลใหบริษัทยังคง
ส่ังซ้ือช้ินสวนอุปกรณตอไปหรือไม 

 บริษัทคูแขง     อาจเห็นวา  บริษัทน้ีกําลังประสบปญหาในการ
ดําเนินงาน  จะดําเนินการอยางไรใหบริษัทน้ีออกจากตลาดไป  หรือ
อาจพิจารณาวา  การพัฒนาเคร่ืองยนตชนิดใหมจะมีผลกระทบตอการ
แขงขันในอนาคตอยางไร 

 
จากน้ันก็ตองพิจารณาวา  ส่ิงท่ีแตละกลุมคิดหรือคาดหวังสอดคลองกับส่ิง

ท่ีองคการตองการหรือไม  หากสอดคลองกันจะไดดําเนินการส่ือสารเพื่อใหมีความม่ันใจใน
ความคิดน้ันมากข้ึน  แตถาไมสอดคลองกัน  ก็ตองจัดโครงการประชาสัมพันธเพื่อใหขอมูล
ตางๆ  เพื่อใหกลุมเปาหมายมีความคิดเห็นในทางที่องคการตองการ 
 
กลุมเปาหมายกับกลยุทธการสื่อสาร 
  การศึกษาวิเคราะหกลุมเปาหมายน้ันนอกจากจะทําเพ่ือหลีกเลี่ยงการใช
เงินและความพยายามตางๆ  ไปโดยไมเกิดประโยชนท่ีอาจสงผลใหฝายบริหารเห็นวา  
การดําเนินงานดานประชาสัมพันธไมมีประสิทธิผลและไมเกิดประโยชนใดๆ  ตอองคการ  
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ในการติดตอกับกลุมเปาหมายท่ีมีลักษณะตางกัน  นักประชาสัมพันธตอง
ใชกลยุทธในการส่ือสารแตกตางกัน  กลาวคือ   

หากองคการจะดําเนินการใดๆ  ท่ีอาจมีผลกระทบตอกลุมคนท่ีองคการ
ตองเกี่ยวของแลว  ควรจะมีการส่ือสารใหมีความเขาใจที่ดีตอกัน  แมวาคนกลุมน้ันจะยัง
ไมเห็นความสําคัญของสถานการณน้ันวาจะเกี่ยวของกับกลุมอยางไร หรือไมเห็นวาส่ิงท่ี
องคการกระทําน้ันจะกอใหเกิดปญหากับเขาในอนาคตก็ตาม  นักประชาสัมพันธไมควรรอ
จนกระทั่งคนกลุมน้ันกลายเปนกลุมคนที่มองเห็นปญหาและเริ่มดําเนินการบางอยาง
เกี่ยวกับเร่ืองน้ัน   เพราะจะนํามาซ่ึงความยุงยากในการติดตอและมีผลเสียตอองคการ  
เชน   การชุมนุมประทวงที่เกิดข้ึนในเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด  หรือกรณีโรงงาน
แทนทาลัม  โรงไฟฟาบอนอก  หรือการสรางทอสงกาซจากประเทศมาเลเซียมายังประเทศ
ไทย  เปนตน  ในกรณีเหลาน้ี  นักประชาสัมพันธควรใหขาวสารเพ่ือใหกลุมเปาหมาย
เขาใจและเห็นถึงประโยชนท่ีจะไดรับ เพ่ือใหการสนับสนุนองคการกอนท่ีสถานการณน้ันจะ
กลายเปนปญหา 

หากกลุมเปาหมายยังไมคิดวา  ตนเองเกี่ยวของกับสถานการณน้ันอัน
เน่ืองมาจากการขาดความรูเกี่ยวกับเร่ืองน้ัน  ในกรณีน้ีควรใหขาวสารเพื่อเพ่ิมการรับรูและ
ความเขาใจในเร่ืองน้ัน   

แตถากลุมเปาหมายรูวาสถานการณน้ันเกี่ยวของและเปนปญหาแลว  แต
ยังไมแสดงออก  องคการก็ควรรีบทําการติดตอเกี่ยวของกับคนกลุมน้ี  กอนที่กลุมน้ีจะ
ตัดสินใจดําเนินการใดๆ  เพื่อคัดคานตอการดําเนินการขององคการ  หรือขอใหหนวยงาน
ของรัฐหรือองคการอื่นๆ  เขามาชวยดําเนินการ  ท้ังน้ีเพราะถาองคการไมดําเนินการให
ขาวสาร  คนกลุมน้ีก็จะแสวงหาขอมูลจากแหลงอื่น  ซ่ึงอาจไดขอมูลที่บิดเบือนจากความ
เปนจริงหรือเปนอันตรายตอองคการอยางรายแรงได  นอกจากน้ี  ขอมูลจากแหลงอื่นจะไม
สามารถแสดงถึงทัศนะตางๆ  ขององคการไดดีเทากับขอมูลจากองคการเอง  สําหรับ
สาระสําคัญของขาวสารควรเปนขอมูลเกี่ยวกับผลท่ีจะเกิดข้ึน  หรือใชส่ิงช้ีนําท่ีจะนําไปสู
การเคล่ือนไหวดําเนินการ 
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หากกลุมเปาหมายท่ีคิดวาตนเองเกี่ยวของกับสถานการณน้ันและสนับสนุน
แนวคิดหรือการดําเนินงานขององคการ  นักประชาสัมพันธตองส่ือสารขาวสารในลักษณะ
ท่ีเนนใหมีการดําเนินการในลักษณะที่ตองการไปยังกลุมเปาหมายน้ัน  โดยขาวสารที่เสนอ
น้ันควรเสริมความคิดเห็นหรือพฤติกรรมท่ีเปนอยูใหม่ันคงมากขึ้น   จะทําใหกลุมคน
ยอมรับไดงายกวา  การใหขาวสารที่ขัดแยงกับความคิดเห็นของกลุมคน   

หากองคการตองเก่ียวของกับกลุมคนที่ดําเนินการคัดคานตอขอเสนอหรือ
การกระทําขององคการแลว  จะมีความยุงยากมากในการติดตอกับคนกลุมน้ี   เน่ืองจาก
กลุมคนท่ีไดตัดสินใจที่จะดําเนินการคัดคานแลว  จะพยายามแสวงหาขอมูลท่ีจะทําใหเกิด
ความเช่ือม่ันวาการตัดสินใจเชนน้ันเปนส่ิงท่ีถูกตอง  การใหขอมูลท่ีขัดแยงกับความ
คิดเห็น  ความเชื่อ  และการกระทําของกลุมจึงยากท่ีจะทําใหสนใจและยอมรับได  ในกรณี
น้ีควรใหขาวสารในลักษณะที่เสนอแนวทางแกไขปญหาท่ีท้ังสองฝายจะไดประโยชน
รวมกันจะเหมาะสมกวา  โดยพยายามชี้แจงใหเห็นวา  ปญหาจะยังคงมีอยูตอไป  และหาก
กลุมเปาหมายไมเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นหรือพฤติกรรมแลว  อาจนําไปสูสภาพท่ี
เลวรายกวาเดิมก็ได  เชน  กลุมชนที่ไดรับผลกระทบจากอากาศเปนพิษ  และไมไดขอมูล
ขาวสารใดๆ จากองคการที่กอใหเกิดภาวะอากาศเปนพิษแลว   กลุมอาจขอรองใหรัฐบาล
ออกกฎหมายเพื่อควบคุมอากาศเปนพิษ  และกลุมจะไมขอใหยกเลิกกฎหมายดังกลาว  
หากองคการไมสามารถช้ีแจงใหเห็นวา  กฎหมายดังกลาวอาจทําใหภาวะอากาศเปนพิษ
เลวรายลดลง  แตอาจกอใหเกิดผลกระทบดานเศรษฐกิจท่ีอาจเปนปญหาท่ีรุนแรงมากกวา
ปญหาอากาศเปนพิษก็ได  เชน  องคการตองปดโรงงานที่จะมีผลใหพนักงานตองออกจาก
งาน  เปนตน 

การติดตอเกี่ยวของกับกลุมคนท่ีมีพฤติกรรมคัดคานตอการกระทําของ
องคการนั้น  มีความยุงยากมากและยากท่ีจะบรรลุเปาหมายท่ีองคการตองการ  ดังน้ัน  
หากเปนไปได  องคการควรรีบติดตอเกี่ยวของกับกลุมเปาหมายต้ังแตคนกลุมน้ียังไมเห็น
ถึงปญหา  หรือเม่ือเร่ิมตระหนักถึงปญหาน้ันแลว  จะบรรลุผลที่ตองการไดงายกวา  เม่ือ
กลุมเปาหมายน้ันเร่ิมดําเนินการบางอยางเพื่อคัดคานการกระทําขององคการ 
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กลุมเปาหมายตามกลยุทธการสื่อสาร 
หากพิจารณาแยกกลุมเปาหมายตามกลยุทธในการติดตอส่ือสารกับ

กลุมเปาหมายแลวสามารถแยกเปน  2  กลุมสําคัญ  คือ  กลุมเปาหมายหลัก  และกลุมท่ี
นําขาวสารขององคการไปเผยแพรตอใหแกกลุมเปาหมายหลัก (Intervening public)  
 
กลุมเปาหมายหลัก    กลุมเปาหมายหลักเปนกลุมคนที่องคการตองการใหมีสวนรวม
หรือรวมมือดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการ  มักเปนกลุมคนท่ีมีอิทธิพลตอ
การดําเนินงานขององคการ  หรือเปนกลุมคนท่ีไดรับผลกระทบโดยตรง  หรือเปนกลุมคน
ท่ีมีการดําเนินการบางอยางตอสถานการณน้ันแลว  คนกลุมน้ีมักเปนกลุมท่ีองคการ
กําหนดไวเปนลําดับแรกท่ีตองติดตอ  ไดแก  พนักงาน  ผูถือหุน  หนวยงานของรัฐ ฯลฯ 
 
กลุมที่นําขาวสารขององคการไปเผยแพรตอยังกลุมเปาหมายหลัก      กลุมน้ีแยก
เปน  2  กลุมท่ีสําคัญคือ  ส่ือมวลชน  และผูนําความคิดเห็น  โดยท่ัวไป  ส่ือมวลชนเปน
กลุมคนที่องคการคาดหวังวา  จะเปนกลุมท่ีนําขาวสารขององคการไปเผยแพรให
กลุมเปาหมายอื่นๆ ทราบ  สําหรับผูนําความคิดเห็น  เปนกลุมท่ีมีสวนสําคัญตอการ
ประสบผลสําเร็จของโครงการประชาสัมพันธ  เพราะผูนําความคิดเห็นไมวาจะเปนกลุมใด  
ดังแสดงในตารางที่  6.2  อาจเปนฝายสนับสนุนหรือเปนฝายตรงขามกับองคการก็ได  
และสมาชิกของกลุมก็จะเช่ือฟงผูนําความคิดเห็น   

 
 
บิดารมารดา  ครูอาจารย  นักวิชาการ  แพทย  ภิกษุสงฆ 
นักการเมือง  ผูนําชุมชน 
ขาราชการ 
ผูวิพากษวิจารณเร่ืองตางๆ (Commentators) 
ส่ือมวลชน  นักเขียน  ผูจัดรายการวิทยุและโทรทัศน 
ผูเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ 
เจาหนาท่ีขององคการทางสังคม  สมาคมการคา  สมาคมวิชาชีพ 
หนวยใหบริการขอมูลตางๆ 

 
ภาพที่  6.1 ผูนําความคิดเห็น 
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โครงการประชาสัมพันธจึงตองใหความสนใจตอการท่ีผูนําความคิดเห็น

ตีความหมายขาวสารขององคการแลวเผยแพรขาวสารนั้นไปยังกลุมอื่นๆ  ซ่ึงหากเผยแพร
ในเชิงปรปกษก็จะเปนปญหาตอการดําเนินงานขององคการ  แตหากเสนอความคิดเห็นใน
เชิงสนับสนุนก็จะเปนผลดีตอองคการ  ผูนําความคิดเห็นจัดเปนกลุมน้ีเม่ือเผยแพรขอมูล
เกี่ยวกับเร่ืองราวตางๆ หรือสินคาขององคการใหบุคคลอื่นทราบ  เชน  แพทยเม่ือเผยแพร
เร่ืองราวและสินคาขององคการหน่ึงใหคนไขทราบ  ครูอาจารยเม่ือเผยแพรเร่ืองราวของ
องคการหน่ึงใหนักเรียนนักศึกษารู  เปนตน  แตหากองคการตั้งใจใหขาวสารแกกลุม
แพทย  อาจารย  และส่ือมวลชนแลว  กลุมแพทย  อาจารยและส่ือมวลชนก็จะเปน
กลุมเปาหมายหลักของโครงการ   

การแยกกลุมเปาหมายในลักษณะนี้จะชวยในการพัฒนาขาวสารและ
เลือกใชส่ือหรือกิจกรรมเพ่ือเขาถึงกลุมเปาหมายแตละกลุมหรือทุกกลุมไดเหมาะสมยิ่งข้ึน 
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คําถามทายบท 
1. จงอธิบายความหมายของคําวา  “กลุมคน”  มาพอเขาใจ 
2. จงบอกกลุมคนที่เกี่ยวของกับองคการตอไปน้ี  มา  10  กลุม 

2.1  สายการบินแหงหน่ึง 
2.2  มหาวิทยาลัยเอกชนแหงหน่ึง 
2.3  สมาคมการคา 

3. จงอธิบายถึงวิธีการกําหนดกลุมเปาหมายมาพอสังเขป 
4. ปจจัยที่ใชในการกําหนดลําดับกลุมเปาหมายมีอะไรบาง  อธิบาย 
5. การกําหนดและศึกษากลุมเปาหมาย   จะมีประโยชนตอการวางแผนโครงการ

ประชาสัมพันธอยางไรบาง 
 

กรณีศึกษา  ปญหามลพิษมาบตาพุด       
 
ป 2524  จังหวัดระยองถูกกําหนดใหเปนเมืองหลักของโครงการพัฒนา

พื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก  บานมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง ถูกขีดใหเปนนิคม
อุตสาหกรรมเนื้อท่ี 9,042 ไร  ปจจุบัน พื้นท่ีนิคมมาบตาพุดเปนจุดยุทธศาสตรสําคัญใน
การลงทุนของอุตสาหกรรมปโตรเคมี เพราะมีความพรอมดานระบบสาธารณูปโภคและ
วัตถุดิบท่ีเปนกาซธรรมชาติรองรับการลงทุน ทําใหอุตสาหกรรมปโตรเคมีของไทย
แข็งแกรง เปนผูนําในภูมิภาคอาเซียน โดยตางชาติใหความสําคัญท่ีจะเขาลงทุนมากที่สุด
เม่ือเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคเดียวกัน  

แตเน่ืองจากขณะน้ีปญหาส่ิงแวดลอมในชุมชนมาบตาพุดวิกฤตหนัก โดย
เม่ือวันท่ี 30 มกราคม นายสุทธิ อัชฌาศัย ผูประสานงานเครือขายประชาชนภาค
ตะวันออก ไดยื่นหนังสือรองเรียนถึงนายกรัฐมนตรีผานนายแพทยมงคล ณ สงขลา 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือใหชวยติดตามและออกมาตรการดูแลปองกัน
สุขภาพประชาชนในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดอยางเรงดวน จากการท่ีมีโรงงาน
อุตสาหกรรมหนักจํานวนมาก ทําใหมีสารเคมีหลุดรอดจากโรงงานมาสู 25 ชุมชนรอบนิคม
อุตสาหกรรมในเขตเทศบาลมาบตาพุด อ.บานฉาง และ อ.เมือง จ.ระยอง ชาวบานจึง
เจ็บปวยมากข้ึนนับต้ังแตป 2539 เปนตนมา  นายสุทธิ กลาววา ปญหาท่ีเกิดข้ึน เปนผล
มาจากการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นท่ี ซ่ึงมีโรงงานอุตสาหกรรมที่กอมลพิษกวา 90 
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ปญหามลพิษในมาบตาพุด ท่ีหลักๆ มี 2 เร่ือง คือปญหาสารอินทรียระเหย 
ซ่ึงเปนสารกอมะเร็ง และปญหาจากการเผาไหมเช้ือเพลิงของโรงงาน และโรงไฟฟาใน
พื้นท่ี  ซ่ึงสารอินทรียระเหย คือท่ีมาของกลิ่นเหม็นตางๆ และยังมีบางชนิดท่ีไมมีกลิ่น ทํา
ใหหลายคนไดรับสารพิษโดยไมรูตัว สารเหลาน้ี บางชนิดเม่ือสูดดมนานๆ จะสงผลตอ
ระบบประสาทสวนกลาง กอใหเกิดการระคายเคืองตอตา ผิวหนังอักเสบ ทําใหความดัน
โลหิตตํ่า โลหิตจาง กระทบตอระบบภูมิคุมกัน ปลายประสาท และอวัยวะอื่นๆ นอกจาก
ปญหาทางอากาศ มลพิษทางนํ้าก็พบวามีปริมาณความสกปรกในรูปอินทรียสาร และ
ปริมาณความเขมขนของโลหะหนัก มีคาสูงกวามาตรฐาน ทําใหแหลงนํ้าชุมชน คุณภาพ
นํ้าทะเลเส่ือมโทรมมาก  

นายโฆษิต ปนเปยมรัษฎ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรม เปดเผยวา  ปญหาเร่ืองมลพิษเปนผลใหตองชะลอการขยายพื้นท่ีลงทุน
อุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 ท่ีมีมูลคากวา 200,000 ลานบาทไป จนกวาผลการศึกษา
เร่ืองส่ิงแวดลอมจะแลวเสร็จ   

ทางฝาย ดร. สุพัฒน หวังวงศวัฒนา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) บอก
วาผลการตรวจสอบและเฝาระวังสารอินทรียระเหย 9 ชนิดในช้ันบรรยากาศเขตพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดระหวางป 2548-2549  พบวา มีความเขมขนสูงและเกินมาตรฐาน
ระดับการเฝาระวังของสํานักงานพิทักษส่ิงแวดลอม ประเทศสหรัฐอเมริกา และไดมีการ
แกไขจุดท่ีมีสารร่ัวไหลไปกวา  300 จุดจาก 500 จุดแลว 

นางหิรัญญา สุจินัย รองเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บีโอ
ไอ) เปดเผยวา ปญหาเกิดผลกระทบส่ิงแวดลอมในพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดน้ัน 
ไดสงผลกระทบตอการเขามาลงทุนของตางชาติเปนอยางมาก โดยขณะนี้นักลงทุน
ตางชาติ ท้ังรายเกาท่ีลงทุนอยูแลว และตองการขยายโครงการลงทุนเพิ่มและรายใหมท่ี
สนใจจะเขามาลงทุนเกิดความไมแนใจถึงอนาคตการลงทุน  รัฐบาลและหนวยงานที่
เกี่ยวของ ตองกําหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับพ้ืนท่ีรองรับอุตสาหกรรมในอนาคตและ
เกณฑมาตรฐานสิ่งแวดลอมท่ีโรงงานจะตองปฏิบัติใหเร็วท่ีสุด เพื่อบีโอไอจะไดช้ีแจงตอนัก
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นายศุภชัย วัฒนางกูร ประธานกลุมอุตสาหกรรมปโตรเคมี สภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปดเผยวา ส.อ.ท.ไมเห็นดวยหากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจะประกาศใหนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเปนเขต
ควบคุมมลพิษ เพราะจะกระทบตอการลงทุนของประเทศไทย เน่ืองจากมาบตาพุดมีการ
ลงทุนคิดเปนมูลคาหลายลานลานบาท  

กลุมกรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมกับมูลนิธินโยบายสุขภาวะ แถลง
วา  รัฐบาลไมควรเลื่อนการประกาศเขตมาบตาพุดเปนเขตควบคุมมลพิษ  เพราะกลัวเสีย
บรรยากาศการลงทุน และขอใหรอผลการศึกษาอีก 1 ปน้ัน มาตรการดังกลาวไมสามารถ
แกปญหาใหลุลวงได เพราะผลการศึกษาโดยคณะกรรมการสิ่งแวดลอมต้ังแตป 2540 
พบวา มาบตาพุดรองรับมลพิษเต็มศักยภาพแลว งานวิจัยโดยหนวยงานราชการ 
นักวิชาการและเอ็นจีโอ พบสารอินทรียระเหยท่ีกอมะเร็งตั้งแตป 2541  

สวน ร.อ.น.พ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กลาววา 
ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2550-2554 
เพื่อใชเปนกรอบช้ีนําสวนราชการ ธุรกิจเอกชน องคกรชุมชน ประชาชน และภาคีพัฒนา
ตางๆ ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใน 5 ปขางหนา โดยยึด
กรอบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ
ท่ี 10 โดยสาระสําคัญของแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม คือ ผูกอมลพิษเปนผูจาย 
 
คําถาม   

หากทานเปนเจาหนาท่ีของกระทรวงอุตสาหกรรม 
1. ใหระบุปญหาของสถานการณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
2. ใหทานระบุปญหาดานการประชาสัมพันธของสถานการณดังกลาว            
3. ใหทานระบุกลุมเปาหมายในการประชาสัมพันธของสถานการณน้ีมา 

10  กลุม พรอมอธิบายเหตุผลท่ีตองดําเนินการประชาสัมพันธกับ
กลุมเปาหมายน้ันๆ  มาใหชัดเจน                   
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