
 
 
วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพ่ือใหเขาใจถึงกระบวนการตัดสินใจ 
2. เพ่ือใหทราบถึงกลยุทธและยุทธวิธีดานขาวสาร 
3. เ พ่ือให เ รียนรู เกี่ยวกับลักษณะและความสําคัญของแนวคิดท่ีจะใชในการ

ประชาสัมพันธ 
4. เพ่ือใหเขาใจแนวทางในการพัฒนาและเลือกประเด็นขาวสารที่จะเผยแพรไปยัง

กลุมเปาหมาย 
5. เพ่ือใหสามารถอธิบายถึงแนวทางในการนําเสนอเนื้อหาตอกลุมเปาหมาย 

 
 
 เม่ือนักประชาสัมพันธทราบถึงปญหา  สถานการณท่ีเปนอยู  วัตถุประสงค  
และกลุมเปาหมายแลว  ข้ันตอนตอจากน้ี  ก็คือ  การพิจารณาวาจะดําเนินการอยางไรจึง
บรรลุถึงวัตถุประสงคท่ีตองการ  น่ันคือ  จะตองมีการกําหนดกลยุทธและยุทธวิธี  
(Strategies and tactics) ท่ีจะดําเนินการในดานขาวสาร  และส่ือหรือเคร่ืองมือท่ีจะใช
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
  ขาวสารที่ใชในโครงการจะมีผลตอความสําเร็จหรือความลมเหลวของ
โครงการที่จะดําเนินงานดวย  เพราะหากแนวคิดท่ีใชน้ัน  ผูรับขาวสารสนใจและเห็นคลอย
ตามดวยแลว  โครงการนั้นก็มีโอกาสที่จะบรรลุผลที่ตองการ  แตหากวาแนวคิดน้ันไม
สามารถดึงความสนใจของผูรับขาวสาร  หรือผูรับขาวสารไมเห็นดวยกับแนวคิดน้ัน  
โครงการนั้นก็ยากท่ีจะบรรลุผลที่ตองการ 
 อยางไรก็ตาม  ในการดําเนินงานดานตางๆ น้ัน  จําเปนท่ีจะตองมีการ
ตัดสินใจในเรื่องตางๆ  เพื่อกําหนดกลยุทธและยุทธวิธี ท่ี เหมาะสมเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีตองการ  ในสวนแรก  จึงควรทราบถึงกระบวนการตัดสินใจกอน 

บทท่ี  7 
ขาวสารการประชาสัมพันธ 
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กระบวนการตัดสินใจ 
 
 การท่ีจะดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวน้ัน  ก็จะมีวิธีการหรือ
ทางเลือกท่ีจะดําเนินการไดมากมายหลายวิธี   นักประชาสัมพันธจะตองพิจารณาและ
ตัดสินใจเลือกวิธีการหรือทางเลือกท่ีเห็นวาเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะบรรลุถึงวัตถุประสงคท่ี
ตองการภายใตขอจํากัดท่ีเปนอยู 
 สําหรับ  กระบวนการตัดสินใจมีข้ันตอนที่สําคัญดังน้ี 

1. การกําหนดปญหาหรือวัตถุประสงค 
2. การหาทางเลือกในการแกปญหา 
3. การวิเคราะหทางเลือก 
4. การเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมเพื่อนําไปปฏิบัติ 

 

การกําหนดปญหา 
  การระบุปญหาเปน ข้ันตอนแรกและเปน ข้ันตอนที่ สํ าคัญ ท่ี สุดใน
กระบวนการตัดสินใจ  แตก็เปนข้ันตอนที่ยุงยากมาก  เพราะเปนข้ันตอนที่ตองเสียเวลา
และตองใชความพยายามในการรวบรวมขอมูลตางๆ  ท่ีเปนประโยชน  เพ่ือใหทราบถึง
ปญหาท่ีแทจริง  สําหรับลักษณะและสาเหตุของปญหาน้ันไดกลาวรายละเอียดในบทกอน
หนาน้ีแลว  ท้ังน้ีเพราะหากไมทราบถึงปญหาท่ีแทจริง  การดําเนินการตางๆ  ท่ีจะทํา
ตอไปก็ไมสามารถแกไขปญหาท่ีเปนอยูได  และอาจมีผลใหเกิดปญหาหรือความยุงยาก
ตามมาอีกก็ได  และเมื่อทราบถึงปญหาท่ีแทจริงแลว  ก็สามารถกําหนดวัตถุประสงคการ
ดําเนินงานได 
 

การหาทางเลือก 
 การกระทําหรือการดําเนินงานใดๆ  มักมีวิธีการที่นําไปสูวัตถุประสงคท่ี
ตองการไดหลายวิธี  วิธีการตางๆ  หรือทางเลือกในการแกปญหาเหลาน้ี  บางคร้ังบุคคลก็
ไดมาโดยอัตโนมัติเน่ืองจากเหตุการณน้ันเกิดข้ึนเสมอในชีวิตประจําวัน  จึงไมรูสึกวาเปน
ปญหา  แตในบางสถานการณท่ีไมคุนเคยมักจะเกิดปญหาในการท่ีจะหาทางเลือก  เชน  
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 การไดมาซ่ึงทางเลือกหรือความคิดท่ีเปนแนวทางในการแกปญหาหรือ
ดําเนินใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวน้ัน  บุคคลสามารถพัฒนาความคิดใหมๆ  ได  
โดยวิธีการตอไปน้ี 

1. ความคิดริเร่ิมหรือจินตนาการของบุคคลนั้น 
2. การปรับปรุงความคิดของผูอื่นท่ีเคยใชในการดําเนินการในสถานการณ

ท่ีคลายคลึงกันและได รับผลสําเร็จมาแลว  สําหรับการไดมาซ่ึง
ความคิดหรือวิธีการของผูอื่น น้ี  อาจศึกษาจากหนังสือ  ตํารา  
เหตุการณในอดีต  หรือการพบปะพูดคุยเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับผูท่ีมีความรูความชํานาญในเรื่องน้ันๆ 

 
นอกจาก  ความคิดสรางสรรคของบุคคลแลว  เทคนิคการสรางสรรคของ

กลุมก็เปนอีกวิธีหน่ึงท่ีจะชวยใหเกิดความคิดใหมๆ ได  สําหรับการไดมาซ่ึงความคิด
สรางสรรคของกลุม  มีหลายวิธีดังน้ี 

1. การระดมสมอง (Brainstorming  technique)     วิธีน้ีเร่ิมใชโดย  
Alex  F. Osborn1  ดวยวัตถุประสงคท่ีจะกอใหเกิดความคิดสรางสรรค
ดานงานโฆษณา  วิธีน้ีมีการรวมกลุมคน  5 – 10  คน  แลวอธิบายให
สมาชิกทราบถึงปญหาท่ีตองการหาวิธีแกไข  ซ่ึงปญหาน้ีตองชัดเจน
และไมกวางเกินไป  วิธีการคือ  ใหสมาชิกเสนอความคิดท่ีคิดวาจะใช
แกปญหาน้ันไดใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได  ความคิดท่ีเสนอน้ีอาจเปน
เพียงแนวทางกวางๆ  ท่ีปฏิบั ติไดหรือปฏิบัติไมไดก็ได  การมี
แนวความคิดมากๆ  น้ี  จะเปนการงายและสะดวกในการนํามารวม
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2. Synectics  technique    เปนวิธีการที่นิยมใชกับกับปญหาท่ีมีความ
ซับซอน  ผูเร่ิมใชวิธีน้ี  คือ  William J.J. Gordon2  เพื่อพัฒนา
ความคิดสรางสรรคใหกับบุคคลหรือกลุมบุคคล  วิธีน้ีมี  2  ข้ันตอน  
คือ  ในขั้นตอนแรกจะเปนการแยกปญหาเปนปญหายอยตามสาเหตุ
สําคัญของปญหา  สวนขั้นตอนที่สองจะเปนการหาวิธีการที่จะแกไข
ปญหายอยๆ  น้ัน  ซ่ึงเม่ือแกปญหายอยไดแลวก็จะแกปญหาใหญไป
ไดดวย  การใชเทคนิคน้ี  สมาชิกของกลุมจะเปนบุคคลที่มีความรู
ความชํานาญในเรื่องท่ีเกี่ยวของกับปญหาน้ันเปนอยางดี  การใช
วิธีการนี้ก็เสียเวลาและเสียคาใชจายสูงเชนเดียวกัน 

3. Delphi  technique     วิธีการนี้จะเลือกบุคคลท่ีมีความรูความชํานาญ
ในเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับปญหาน้ันจํานวนหน่ึง  เพ่ือหาทางเลือกในการ
แกปญหา   แตเพื่อลดอคติท่ีอาจมีตอความสามารถของบุคคลบางคนที่
เลือกมา  วิธีน้ีจึงไมใหผูเช่ียวชาญเหลาน้ีรูวาใครเปนผูพิจารณาและ
เสนอแนวทางแกปญหาน้ีบาง3  วิธีการคือ  เม่ือสรุปปญหาใหสมาชิก
ของกลุมทราบแลว  ใหสมาชิกแตละคนบันทึกความคิดท่ีคิดวาจะใช
แกปญหาน้ันใหไดมากที่สุดสงมายังผูดําเนินการ  จากน้ันผูดําเนินการ
ก็จะนําทางเลือกท่ีไดรับมารวมกัน  แลวสงใหสมาชิกของกลุมพิจารณา
โดยมิใหรูวาความคิดใดเปนขอเสนอของผูใด  ท้ังน้ี  เพ่ือใหสมาชิก
ทราบถึง  ความคิดท้ังหมดที่มีผูเสนอมาเพื่อแกปญหาเพื่อใหพิจารณา
ทางเลือกเหลาน้ันวาเหมาะสมหรือไม  อยางไร  โดยนําความคิดของ
สมาชิกอื่นมาพิจารณาในการที่จะสรางสรรคความคิดใหมๆ  ท่ีจะเปน
ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการแกปญหา   จากน้ันก็ใหสมาชิกแตละคนบันทึก
ทางเลือกท่ีคิดวาดีท่ีสุดสงกลับมายังผูดําเนินการอีก  ทางเลือกเหลาน้ี
อาจไดมาจากการรวม  หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทางเลือกของสมาชิก
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การวิเคราะหทางเลือก 

เม่ือไดทางเลือกตางๆ  แลว  ก็ตองมีการพิจารณาวิเคราะหทางเลือกตางๆ  
เหลาน้ัน  การวิเคราะหทางเลือกน้ีมีวิธีการที่สําคัญดังน้ี 

1. การพิจารณาขอดีขอเสียของแตละทางเลือก  ทุกๆ ทางเลือกตางก็มีท้ัง
ขอดีและขอเสีย  นักประชาสัมพันธจะตองพิจารณาวาแตละทางเลือกมี
ขอดีและขอเสียอะไรบางที่จะมีผลตอการดําเนินโครงการ 

2. การวิเคราะหคาใชจายและผลประโยชนท่ีจะไดรับของแตละทางเลือก  
(Cost-benefit analysis)  หลักการของวิธีการนี้คือ  พิจารณาคาใชจาย
ตางๆ  ท่ีจะตองเสียไปในการดําเนินการ  เปรียบเทียบกับผลประโยชน
ตางๆ  ท่ีตีคาเปนจํานวนเงินท่ีจะไดรับในแตละทางเลือก  ซ่ึงหาก
พิจารณาในแงหลักการ  จะเห็นวาเปนเร่ืองไมยากนัก  แตหาก
พิจารณาในแงของการปฏิบั ติแลวเปนเ ร่ืองท่ีคอนขางยากมาก  
เ น่ืองจากผลประโยชนตางๆ  ท่ีได รับจากการดําเนินโครงการ
ประชาสัมพันธน้ัน  สวนใหญไมเปนรูปของจํานวนเงินท่ีไดรับโดยตรง  
แตจะเปนรูปอื่นๆ  มากกวา  เชน  ช่ือเสียง  ภาพลักษณ  ความเขาใจ
ท่ีดีท่ีมีตอองคการ  ฯ  ซ่ึงส่ิงเหลาน้ียากจะประเมินคาเปนจํานวนเงินได
อยางถูกตอง  หรือในกรณีของการตัดสินใจเกี่ยวกับสภาพแวดลอมน้ัน  
ยากท่ีจะประเมินคาของนํ้าหรืออากาศท่ีบริสุทธิ์ได  เปนตน  อยางไรก็
ตาม  เทคนิคท่ีนิยมใชในการคาดคะเนคาของผลประโยชนท่ีจะไดรับใน
รูปของจํานวนเงินท่ีสําคัญ  คือ  การวิเคราะหคาเฉลี่ย (Expected  
value analysis)  และการใชโปรแกรมเชิงเสน (Linear programming) 
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การเลือกทางเลือกที่เหมาะสม 
  เม่ือวิเคราะหทางเลือกท้ังหมดแลว  ก็จะตองตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ี
เหมาะสมนําไปปฏิบัติ  ในกรณีท่ีวิเคราะหทางเลือกโดยพิจารณาขอดีขอเสียของทางเลือก  
ก็ควรจะเลือกทางเลือกท่ีมีผลตอโครงการโดยรวม  หรือชวยใหบรรลุวัตถุประสงคไดมาก
ท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับทุกทางเลือกท่ีมี  แตหากเปนการวิเคราะหทางเลือกโดยพิจารณา
คาใชจายและผลประโยชนท่ีจะไดรับก็จะไมเลือกทางเลือกท่ีมีคาใชจายที่ตองเสียไป
มากกวาคาผลประโยชนท่ีจะไดรับ  แตจะเลือกทางเลือกท่ีมีคาผลประโยชนท่ีจะไดรับ  
มากกวาคาใชจายท่ีตองเสียไปทั้งหมด  แลวจึงดําเนินการตามทางเลือกน้ัน 
 
ตัวอยาง   โรงงานผลิตพลังงานปรมาณูท่ีกําลังมีปญหาเร่ืองลิ้นเปดปดในเคร่ือง
ปฏิกรณปรมาณูขัดของ  และองคการยังไมสามารถแกไขปญหาดังกลาวได  หากพิจารณา
แลวเห็นวา  จําเปนตองมีการใหขาวสารเพื่อแกปญหาเฉพาะหนาท่ีเกิดข้ึน  นัก
ประชาสัมพันธมีทางเลือกท่ีสามารถทําได  4  ทางเลือก  ดังนี้ 

1. ปฏิเสธวา  ไมมีส่ิงผิดปกติใดๆ  เกิดข้ึนในโรงงานเลย 
2. ยอมรับวา  มีปญหาเร่ืองกลไก  แตปฏิเสธวา  ไมมีอันตรายใดๆ 
3. ยอมรับวา  มีปญหาเร่ืองกลไก  และช้ีแจงตอไปวา  บัดน้ีสามารถ

ควบคุมใหกลับเขาสูสภาวะปกติแลว 
4. ยอมรับวา  มีปญหาเร่ืองกลไก  และช้ีแจงวา  องคการจะไดทําการ

แกปญหาใหกลับเขาสูสภาวะปกติโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 
 
จากทางเลือกตางๆ  ขางตน  เม่ือพิจารณาขอดีขอเสียของแตละทางเลือก  

จะเห็นวา 
ทางเลือกที่  1   น้ันเปนการหลอกลวงหรือทําใหประชาชนเขาใจผิด  หาก
เลือกดําเนินการและถูกจับไดวา  เปนการใหขาวเท็จหรือหลอกลวง  ถาไม
พิจารณาในแงผิดกฎหมายและศีลธรรม  การกระทําเชนน้ีก็จะมีผลเสียตอ
การมีความสัมพันธท่ีดีตอชุมชน  การใชพลังงาน  และการที่มหาชนจะ
ยอมรับการใชพลังงานปรมาณูในอนาคตได  จึงเห็นวาทางเลือกน้ีไมควร
กระทํา 
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ทางเลือกที่  2 และ 3   หากทางเลือกดําเ นินการจะมีความเ ส่ียง ท่ี
คลายคลึงกัน  คือ  มีความนาเช่ือถือและความปลอดภัยของกลุมคนเขามา
เกี่ยวของ  ถาโรงงานยังไมสามารถแกไขสถานการณใหกลับสูภาวะปกติท่ี
กลาวอางได 
ทางเลือกที่  4    เปนสภาพท่ีแทจริงในขณะนั้น  ดังน้ันทางเลือกน้ีจึงเปน
ทางเลือกท่ีควรเลือกปฏิบัติ  ไมวาผลจะออกมาในรูปแบบใดก็ตาม 

 

กลยุทธและยุทธวิธี  
 
  เม่ือไดทางเลือกท่ีจะปฏิบัติแลว  นักประชาสัมพันธตองพิจารณาตัดสินใจ
กําหนดกลยุทธและยุทธวิธีท่ีเหมาะสมในการดําเนินการใหบรรลุถึงวัตถุประสงคท่ีกําหนด  
กลยุทธ  หมายถึง  แนวทางที่จะดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค  กลยุทธมักกําหนด
เชิงพรรณนามากกวายุทธวิธี 4  การพัฒนากลยุทธเร่ิมจากการทบทวนปญหาและโอกาส  
เพ่ือหาวิธีการแกปญหา  และเพื่อใหไดประโยชนจากโอกาสท่ีเกิดข้ึน  สวนยุทธวิธี  
หมายถึง  เคร่ืองมือหรือเทคนิคการดําเนินงานที่สอดคลองกับกลยุทธ   โดยท่ัวไปนัก
ประชาสัมพันธสวนมากมีความรูและทักษะดานเทคนิคการดําเนินงานประชาสัมพันธดีอยู
แลว  น่ันคือ  มีความรูในการจัดทําจดหมายขาว  แผนพับ  เอกสารขาว  การจัดงานพิเศษ  
การประชุม  ฯลฯ   

กลยุทธและยุทธวิธีดานการประชาสัมพันธสามารถแบงไดเปน  2  ประการ
ท่ีสําคัญ  คือ  ขาวสาร (Message) และส่ือ (Media) ท่ีจะใชในการประชาสัมพันธ  ดัง
แสดงในภาพที่  7.1 

ในสถานการณหน่ึง  เม่ือกําหนดปญหา  และวัตถุประสงคไดแลว  นัก
ประชาสัมพันธอาจพบวา  กลยุทธแตละดานท่ีจะใชเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตองการได
มีหลายกลยุทธ  และในแตละกลยุทธก็ยุทธวิธีในการดําเนินงานใหเปนไปตามกลยุทธน้ัน
ไดหลายวิธีเชนกัน  ท่ีนักประชาสัมพันธจะตองพิจารณาเปรียบเทียบขอดีขอเสียของแตละ
ทางเลือก  แลวตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมในการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงค  
ภายใตขอจํากัดดานทรัพยากรตางๆ ท่ีหนวยงานมีอยู 
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กลยุทธ   ยุทธวิธี    
ขาวสาร การกําหนดแนวคิดหลัก การกําหนดแนวทางนําเสนอแนวคิดน้ัน 
สื่อ  การกําหนดส่ือท่ีจะใช  การกําหนดวิธีการใชส่ือน้ัน 
 

ภาพที่  7.1     กลยุทธและยุทธวิธีดานการประชาสัมพันธ 
   
 
ตัวอยาง 

หากธนาคารแหงหน่ึงตองการท่ีจะเปลี่ยนแปลงภาพลักษณขององคการ
ใหมใหเหมาะสมกับสถานการณ  ข้ันแรก  นักประชาสัมพันธตองกําหนดกลยุทธดาน
ขาวสารโดยตองกําหนดแนวคิดหลัก (Key messages)  ท่ีจะใชในการสื่อสารกับ
กลุมเปาหมาย  ซ่ึงอาจเปนลักษณะดานใดดานหน่ึงขององคการ  เชน  ความม่ันคง  ความ
ทันสมัย  การเปนธุรกิจของคนไทย  ฯลฯ  สมมติในกรณีน้ีเลือกความทันสมัยเปนแนวคิด
หลัก  จากนั้นก็ตองกําหนดยุทธวิธีในการนําเสนอขาวสารนั้นไปยังกลุมเปาหมาย 
(Execution) ใหสัมพันธกับแนวคิดท่ีเลือกใช  ขณะเดียวกันก็ตองกําหนดกลยุทธดานส่ือ
โดยการกําหนดสื่อท่ีจะใชในโครงการ  ในกรณีน้ี  หากกําหนดกลยุทธเปน  2  กลยุทธ  
คือ  การใชส่ือมวลชนในการเผยแพรขาวสารไปยังกลุมเปาหมาย  และการจัดโครงการ
เพ่ือใหขาวสารแกกลุมเปาหมายโดยตรงแลว  ข้ันตอนตอจากน้ีจะเปนการกําหนดยุทธวิธีท่ี
จะดําเนินงาน  สําหรับกลยุทธการเผยแพรขาวสารผานส่ือมวลชน  ซ่ึงมีอยูหลายวิธีน้ัน  
ในกรณีน้ีจะเลือกใชเฉพาะ  การสงเอกสารขาวไปใหส่ือมวลชน  การเชิญผูส่ือขาวเขาชม
กิจการ  และการโฆษณา  สวนการจัดโครงการเพื่อใหขาวสารโดยตรงนั้น  หากจะจัดทํา
เฉพาะโครงการประกวดการออกแบบสัญลักษณใหม   ก็ตองมีการกําหนดส่ือท่ีจะใชในการ
เผยแพรโครงการไปยังกลุมเปาหมายดวย  ดังสรุปในภาพที่  7.2 
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กลยุทธ   ยุทธวิธี 
 
ขาวสาร  แนวคิดหลัก    การกําหนดการนําเสนอ 

-  ความทันสมัย   -  การใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการดําเนินงาน 
 
สื่อ  ส่ือมวลชน   เอกสารขาว 

     การนําส่ือมวลชนชมกิจการ 
การโฆษณา 

  การประกวดสัญลักษณ  การแถลงขาวแกส่ือมวลชน 
แผนพับ 

      โปสเตอร 
    การโฆษณาทางหนังสือพิมพและวิทยุ 

 
ภาพที่  7.2   กลยุทธและยุทธวิธีดานขาวสารและส่ือ 

 
ในการกําหนดยุทธวิธีการดําเนินงานนี้  จะตองพิจารณาจังหวะเวลา  

(Timing)  ท่ีจะดําเนินงานการใหขาวสารดวย  สําหรับบทน้ีจะกลาวถึงเฉพาะกลยุทธดาน
ขาวสาร 

 
กลยุทธดานขาวสาร 

 
เม่ือแยกกลุมเปาหมายเปนกลุมยอยๆ และเรียงลําดับความสําคัญของ

กลุมเปาหมายตางๆ แลว  งานข้ันตอไป คือการกําหนดเนื้อหาขาวสารที่จะใชในการ
รณรงคเพ่ือเขาถึงกลุมเปาหมายเหลาน้ัน  โดยตองพิจารณาตอไปวา  กลุมเปาหมายแตละ
กลุมตองการขอมูลอะไรบาง  หรือควรจะทราบขอมูลอะไรบางเกี่ยวกับสถานการณน้ันจึง
จะมีทัศนคติและพฤติกรรมในทางที่ตองการ   
  ดังท่ีทราบแลววา  ในแตละวันน้ัน  บุคคลจะไดรับขาวสารเปนจํานวนมาก  
ซ่ึงบุคคลก็จะมองหาและเลือกรับรูเฉพาะขาวสารท่ีสนใจ  ดังน้ัน  การกําหนดขาวสารท่ีจะ
ใชในการรณรงคเพ่ือเขาถึงกลุมเปาหมายจึงเปนส่ิงสําคัญตอความสําเร็จและลมเหลวของ

PR 414   185 



วัตถุประสงคท่ัวไปประการหนึ่งของการดําเนินโครงการประชาสัมพันธ  
คือ  เพ่ือใหมีผลตอมติมหาชนหรือมีอิทธิพลตอความคิดเห็นของกลุมเปาหมายไมวาจะ
เปนการสรางทัศนคติใหม  การเสริมความม่ันคงในความคิดเห็น  หรือเพ่ือเปลี่ยนแปลง
ความคิดเห็นเดิมท่ีมีอยูก็ได  การที่จะบรรลุผลเชนน้ันได  องคการจะตองดําเนินการเพื่อให
ขาวสารแกกลุมเปาหมาย  ในการดําเนินการจึงตองมีการพิจารณาและตัดสินใจวา  จะใช
ขาวสารใดในการส่ือสารไปยังกลุมเปาหมาย  และจะเสนอไปในรูปแบบใดจึงจะบรรลุส่ิงท่ี
ตองการ  ดังน้ันขาวสารที่นักประชาสัมพันธจะตองดําเนินการเผยแพรน้ัน  จึงแยกเปน  2  
องคประกอบท่ีสําคัญคือ 

1. แนวคิดหลัก (Key messages) 
2. การนําเสนอ (Execution) 

 
แนวคิดหลกั   
  เม่ือมีการส่ือสารไปยังกลุมเปาหมาย  แนวคิดหลักเปนส่ิงท่ีผู ส่ือสาร
ตองการใหกลุมเปาหมายประทับใจ  จดจําหรือกระทํา  ดังน้ัน  กอนการสื่อสาร  นัก
ประชาสัมพันธ จึงตองกําหนดแนวคิดหลัก  โดยท่ัวไป แนวคิดท่ีกลาวถึงน้ี  เปน
สาระสําคัญไมใชรายละเอียดของเนื้อหาขาวสารที่จะเสนอไปยังกลุมเปาหมาย   

แนวคิดหลักเปน  ส่ิงท่ีเช่ือมโยงการดําเนินงานของโครงการใหตอเน่ืองและ
สนับสนุนซ่ึงและกัน  ซ่ึงหากเปรียบการดําเนินงานท้ังโครงการเหมือนการตัดเย็บเส้ือแลว  
ผาท่ีแตละช้ินที่จะประกอบกันเปนตัวเส้ือก็เปรียบไดกับกิจกรรมตางๆ  ท่ีจะตองดําเนินการ  
แนวคิดท่ีใชในโครงการก็เปรียบเหมือนเสนดายท่ีจะเย็บท่ีตัดไวแตละช้ินใหเปนตัวเส้ือ  
หากปราศจากเสนดาย  ผาก็แยกเปนช้ินๆ  ไมเปนตัวเส้ือ  ในทํานองเดียวกัน  หาก
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แนวคิดของโครงการประชาสัมพันธหน่ึงอาจมีมากกวาหน่ึงแนวคิดก็ได  
อยางไรก็ตาม  ก็ไมควรมีมากกวา  5  แนวคิด  สําหรับโครงการตอเน่ืองหรือเปนโครงการ
ท่ีประกอบดวยกิจกรรมหลายๆ  กิจกรรมที่ตองจัดทําเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของ
โครงการนั้น  อาจมีแนวคิดเพียงแนวคิดเดียวที่ใชกับทุกกิจกรรมท่ีทําตลอดโครงการน้ัน  
เชน  การรณรงคใหประหยัดพลังงาน  อาจมีกิจกรรมยอย  อาทิ  โครงการบานหารสอง  
โครงการประหยัดไฟกําไรสองตอ  โครงการประกวดอาคารประหยัดไฟ ฯลฯ  หรืออาจมี
หลายแนวคิดท่ีใชตอเน่ืองกันตลอดโครงการ  หรืออาจมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดไปตาม
ระยะเวลาก็ได  เชน  โครงการรณรงคของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  ท่ีใชแนวคิด
เปลี่ยนไปในแตละป  อาทิ  Amazing Thailand,  Unseen in Thailand, Thailand -  
Happiness on earth, Thailand Unforgettable  เปนตน  สวนโครงการที่เขาถึง
กลุมเปาหมายท่ีมีลักษณะท่ีแตกตางกัน  อาจกําหนดแนวคิดท่ีแตกตางกันสําหรับแตละ
กลุมเปาหมายได  ตัวอยาง  โครงการรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหร่ี  แนวคิดในการเขาถึง
กลุมเปาหมายวัยรุน  คือ ความภาคภูมิใจในตนเอง  สวนแนวคิดในการเขาถึงบุคคลท่ีสูบ
บุหร่ีมาเปนเวลานาน คือ บุหร่ีเปนสาเหตุท่ีกอใหเกิดโรครายแรงหลายชนิด  หรือแนวคิดท่ี
ใชในการเขาถึงหญิงมีครรภ คือ บุหร่ีอาจเปนอันตรายตอทารกได  เปนตน 
   
การพัฒนาแนวคิด 
  กอนท่ีจะเริ่มโครงการใดๆ  ก็จะตองมีการหาแนวคิดท่ีจะใชเปนแนวทางใน
การดําเนินกิจกรรมตางๆ  ของโครงการนั้น  ซ่ึงการพัฒนาแนวคิดน้ี  จะตองมีการศึกษา
วิเคราะหขอมูลตางๆ  ท่ีมีอยู  รวมถึงตองทบทวนแนวคิดเดิมท่ีใชอยูวา  ยังคงเหมาะสมที่
จะใชตอไปหรือไม  โดยเฉพาะในกรณีโครงการตอเน่ือง  หากเห็นวา  แนวคิดเดิมยังคง
เหมาะสมก็ควรจะใชตอไป  แตเม่ือไดทบทวนแลวเห็นวา  จําเปนที่จะตองมีการ
เปลี่ยนแปลงแนวคิดใหม  ก็ตองพัฒนาแนวคิดใหมข้ึนเพื่อนํามาใชแทนแนวคิดเดิม  
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โดยท่ัวไป  ในแตละสถานการณ  มีแนวคิดท่ีจะเสนอตอกลุมเปาหมายได
มากมายหลายแงมุม  ดังน้ันในการพัฒนาแนวคิด  นักประชาสัมพันธสามารถดําเนินงาน
ไดเปน  2  ข้ันตอนคือ   

1. การหาแนวคิดท่ีสามารถนํามาใชใหมากท่ีสุด  
2. การเลือกแนวคิดท่ีจะใชในการส่ือสารโครงการ  
 

การหาแนวคิดใหมากที่สุด 
เร่ืองราวเกี่ยวกับองคการที่นักประชาสัมพันธจะนําเสนอแกกลุมเปาหมายมี

มากมายหลายดาน  อาจเปนเร่ืองเกี่ยวกับลักษณะ   ปรัชญา  แนวทางการดําเนินงาน  
สินคาและบริการ  บุคลากร  หรือกิจกรรมดานตางๆ  ขององคการ  หรืออาจเปนเร่ืองท่ี
กลุมเปาหมายยังไมเคยรูมากอน  ซ่ึงแตละสวนก็มีประเด็นท่ีจะเสนอมากมายเชนกัน  
ตัวอยาง  หากตองการกลาวถึงสินคาและบริการ  ก็สามารถกลาวถึงไดหลายประเด็น  เชน  
คุณภาพ  ราคา  การประกัน  วัสดุท่ีใชในการผลิต  ความทันสมัย  รูปราง  นํ้าหนัก  ขนาด  
ความทนทาน  ใชงานงาย  ฯลฯ   ดังน้ัน  ในการพัฒนาแนวคิดท่ีจะใชในการสื่อสารน้ัน  
วิธีการหน่ึงคือ  นักประชาสัมพันธตองพยายามพัฒนาประเด็นท่ีอาจนําเสนอตอ
กลุมเปาหมายใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได  ซ่ึงประเด็นท่ีจะเลือกใช  สวนหนึ่งจะไดมาจาก
ข้ันตอนการวิเคราะหขอดีหรือจุดเดนขององคการ 
 
ตัวอยาง  

แนวคิดท่ีมหาวิทยาลัยรามคําแหงสามารถเลือกใชในการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยน้ันก็มีมากมาย  อาทิ   

  การเปนมหาวิทยาลัยเปด 

  การมีหลากหลายสาขาวิชาใหเลือกเรียน 

  คาใชจายท่ีตํ่าในการศึกษา   

  คุณภาพของการศึกษา   

  ความนําเทคโนโลยีใหมๆ เขามาใชในการศึกษาและการดําเนินงาน   

  การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม   
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  การขยายโอกาสการศึกษาไปยังจังหวัดตางๆ ในประเทศและ
ตางประเทศ   

  ฯลฯ   
 
การเลือกแนวคิด 

ประเด็นตางๆ ท่ีไดมาจะตองนํามาพิจารณาคัดเลือก  ซ่ึง Weiner  เสนอวา  
แนวคิดท่ีควรใชควรมีลักษณะตอไปน้ี 5 

1.   เร่ืองท่ีกลุมเปาหมายสนใจ 
2.   เร่ืองราวที่นาเช่ือถือขององคการ 
3.   เร่ืองท่ีไมสัมพันธกับคูแขงหรือเร่ืองท่ีขัดแยงกับแนวคิดองคการ 
 

เรื่องที่กลุมเปาหมายสนใจ     ในปจจุบันเปนท่ียอมรับกันท่ัวไปแลววา  การเสนอ
ขาวสารเพียงประเด็นเดียวไปยังทุกกลุมเปาหมาย  แลวคาดวา  ทุกกลุมจะคลอยตาม  
หรือโครงการนั้นจะประสบความสําเร็จตามที่ตองการเปนเร่ืองยาก  ดังน้ัน  จึงตอง
วิเคราะหถึง ประเด็นเร่ืองราวท่ีแตละกลุมเปาหมายสนใจ  ตัวอยาง  ในการรณรงคใหไม
สูบบุหร่ีน้ัน  อาจมีการแยกกลุมเปาหมายเปนกลุมยอยๆ  มากมาย  เชน  วัยรุน  หญิงมี
ครรภ  ผูใชแรงงาน  ผูท่ีสูบบุหร่ีมาเปนเวลานาน  ฯลฯ  แลวพิจารณาเลือกหรือถายทอด
แนวคิดท่ีจะเสนอใหเหมาะกับกลุมเปาหมาย  โดยนักประชาสัมพันธตองวิเคราะหความ
สนใจของกลุมเปาหมาย  สําหรับขอมูลเกี่ยวกับความสนใจของกลุมเปาหมายน้ัน  ไดมา
จากขั้นตอนการวิเคราะหสถานการณ  หรืออาจกลาวไดวา  การวิเคราะหสถานการณเปน
สวนที่ สําคัญท่ีสุดของการพัฒนาเรื่องราวที่ตรงกับความสนใจของส่ือมวลชนและ
กลุมเปาหมายได 6   ซ่ึงนักประชาสัมพันธสามารถทราบถึง  ความสนใจของกลุมเปาหมาย
ไดโดยวิธีการตอไปน้ี 

1. การ พัฒนาแนวคิ ด โดยการศึ กษาข อ มูล ท่ี ได จ ากการ ศึกษา
กลุมเปาหมาย  โดยเฉพาะการวิจัยกลุม  เพื่อสอบถามใหทราบถึง  
ประเด็นตางๆ  ท้ังในปจจุบันและอนาคต  ตัวอยาง  สําหรับรานคา
เส้ือผาแฟช่ัน  ส่ิงท่ีผูบริโภคใหความสนใจ  อาจเปน  แฟช่ันลาสุด  

PR 414   189 



 
การพิจารณาจากการวิเคราะหความสนใจของส่ือมวลชน  ท่ีอาจเร่ิมดวย

การวิเคราะหสถานการณหรือเร่ืองท่ีไดรับการกลาวถึงหรือวิพากษวิจารณในอุตสาหกรรม
หรือท่ีเกี่ยวของกับองคการมากท่ีสุด  ตัวอยาง  หากทานเปนองคการท่ีใหบริการดาน
การเงิน  จากการตรวจสอบเรื่องราวที่เผยแพรในส่ือมวลชนอาจ พบวา  ผูบริโภคมีความ
สับสนเกี่ยวกับ LTF  ท่ียอมาจากคําวา  Long Term Equity Fund หรือเรียกในช่ือไทยวา  
กองทุนรวมหุนระยะยาวกับ  RTF ท่ียอมาจากคําวา  Retirement Mutual Fund  หรือ
เรียกในช่ือไทยวา  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ  ดังน้ัน  การเขียนบทความเกี่ยวกับ  LTF 
กับ  RTF จะไดรับความสนใจจากสื่อท่ีจะเผยแพรให  และกลุมเปาหมายก็สนใจท่ีจะอาน  
สําหรับนักการตลาดอาจวัดผลของบทความนี้ ท่ีมีตอกลุมเปาหมายไดจาก  จํานวน
โทรศัพทท่ีโทรเขามาสอบถาม  จํานวนผูท่ีไปสอบถามขอมูลที่สํานักงาน  และจํานวนผูเขา
เยี่ยมชมเว็บไซตขององคการที่เพิ่มข้ึน  และอาจรูถึงผลของบทความนี้ท่ีมีตอยอดการ
ลงทุนไดเม่ือมีการสรุปยอดเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนในชวงระยะเวลานั้น  ก็จะทราบวา  คนท่ี
สนใจอานบทความนั้นกลายมาเปนผูลงทุนมากนอย 

                            
สําหรับแนวทางในการเลือกประเด็นขาวสารที่จะเสนอใหเหมาะสมกับ

กลุมเปาหมายมีดังตอไปน้ี                                                                                                     
1. เร่ืองท่ีจะเปนประโยชนตอกลุมเปาหมาย  ผู รับขาวสารตองเห็น

ประโยชนของขาวสารท่ีเสนอไปจึงจะมีพฤติกรรมท่ีตองการ  หาก
กลุมเปาหมายไมเห็นประโยชนใดๆ  ก็จะไมมีพฤติกรรมที่ตองการ  
เชน  การรณรงคใหผูมีสิทธิเลือกต้ังไปใชสิทธิ์น้ัน   หากผูรับขาวสารไม
เห็นประโยชนของขาวสารที่เสนอไป  ก็จะไมไปเลือกต้ัง  เปนตน 

2. เร่ืองท่ีเสนอไปน้ันควรเปนเร่ืองท่ีผูรับขาวสารสามารถทําไดไมยาก  
เพราะหากทําไดยาก  ก็จะไมมีพฤติกรรมท่ีตองการ  ตัวอยาง การ
รณรงคใหผูมีสิทธิเลือกต้ังไปใชสิทธิ์น้ัน   ตองอํานวยความสะดวกใน
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3. เร่ืองท่ีจะเสนอควรเปนเร่ืองท่ีผูรับขาวสารมีทักษะหรือมีความสามารถ
ท่ีจะทําได  หากผูรับขาวสารไมมีทักษะหรือความสามารถท่ีจะทําไดก็
ไมเกิดประโยชนใดๆ  เชน  ในโครงการรณรงคการปองกันสาธารณภัย  
โดยท่ัวไป  เม่ือเกิดไฟไหมคนสวนใหญคิดวา  มีเวลามากพอท่ีจะหนี
ออกจากบริเวณน้ันได  แตเม่ือเกิดเพลิงไหมข้ึน  คนสวนมากจะ
ตระหนกตกใจจนทําอะไรไมถูก  เปนผลใหมีผูบาดเจ็บและลมตายเปน
อันมาก   ดังน้ันจึงควรจัดใหมีการฝกซอมปฏิบัติการอยางสมํ่าเสมอ 
เปนตน  หากขาวสารนั้นไมเหมาะกับกลุมเปาหมาย  กลุมเปาหมายก็
จะไมใหความสนใจตอขาวสารนั้นตัวอยาง ขาวสารที่ระบุวาบุหร่ีเปน
สาเหตุของโรครายแรงหลายชนิดน้ัน ไมเปนที่สนใจของกลุมวัยรุน 

4. เร่ืองท่ีเสนอควรเปนเร่ืองท่ีกลุมเปาหมายยังไมรูมากอน  ในบางครั้ง
กลุมเปาหมายก็ไมรูวา  ตนเองไมรูอะไร  หรือไมรูความตองการของ
ตนเอง  ดังน้ันจึงตองใหขาวสารท่ีกลุมเปาหมายไมรู  โดยเฉพาะ
ขาวสารประเภท  วิธีการ......  เชน  วิธีการรักษาสุขภาพ  วิธีการเลือก
ซ้ือคอมพิวเตอร  ฯลฯ   

 
เรื่องราวที่ไมสัมพันธกับคูแขง    ใ นก า ร ส่ื อ ส า ร น้ั น   อ งค ก า ร ต อ ง ก า ร ใ ห
กลุมเปาหมายสนใจและจดจําขาวสารท่ีสงไปได  ดังน้ันนอกจากจะใชเร่ืองราวที่นาสนใจ
ของกลุมเปาหมายแลวจะตองเลือกใชแนวคิดท่ีแตกตางจากคูแขงหรือฝายตรงขามเปน
พื้นฐานในการเผยแพร  เพื่อผูรับขาวสารจะไดไมสับสน  หรือทราบถึงขอแตกตางระหวาง
องคการได  องคการจึงตองทราบวาคูแขงหรือฝายตรงขามเสนอขาวสารอะไร  และ
อยางไรดวย  แลวเสนอแนวคิดท่ีไมเกี่ยวของหรือท่ีคูแขงไมไดใช 

 
  โดยสรุปแลว  แนวคิดท่ีเลือกใชควรเปนเร่ืองท่ีกลุมเปาหมายสนใจ  และ
เปนเร่ืองท่ีนาสนใจเกี่ยวกับองคการ  และเรื่องท่ีคูแขงไมใหความสนใจ  หากใชวงกลม
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เรื่องท่ีกลุมเปาหมายสนใจ 

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

communication.  Jossey-Bass.  p. 123. 
 

 
เม่ือไดแนวคิดแลว  องคการตองมีการทดสอบประเด็นตางๆ  ท่ีไดมาน้ัน

กอน  โดยอาจใชการสอบถามความคิดเห็นของกลุมเปาหมายเพื่อคัดเลือกแนวคิดเพียง  
2-3  ประเด็นท่ีจะใชเปนแนวคิดหลักในการสงขาวสารขององคการ  ท่ีจะนําไปใชในทุก
กิจกรรมของโครงการนั้น  ไมวาจะเปนการแสดงปาฐกถา  การจัดทําโปสเตอร  การ
เผยแพรเร่ืองราวทางวิทยุหรือหนังสือพิมพ  และอื่นๆ   

ขาวสารที่จะสงไปยังกลุมเปาหมายน้ัน  ตองผสมผสานระหวางเปาหมาย
ขององคการกับความสนใจของกลุมเปาหมาย  ตัวอยาง  หากองคการตองการใหขาวสาร
แกพนักงานเกี่ยวกับโครงการประกันสุขภาพใหม  ในกรณีน้ี  วัตถุประสงคขององคการ  
คือ  เพื่อจูงใจพนักงานใหเขารวมกับโครงการใหมน้ี  การที่จะบรรลุวัตถุประสงคได  

เรื่องท่ีไมสัมพันธ 
กับคูแขง 

เรื่องท่ีนาสนใจ 
เกี่ยวกับองคการ 

ภาพที่   7.3   ประเด็นที่ควรนําเสนอตอกลุมเปาหมาย 
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ตัวอยาง โครงการฉีดวัคซีนใหเด็ก   

วัตถุประสงคของโครงการนี้  คือ  ตองการใหพอแมนําลูกมาฉีดวัคซีน 
ความสนใจของกลุมเปาหมาย  คือ  ความตองการของพอแมน้ันที่ตองการ

ใหลูกมีสุขภาพท่ีดี  ดังน้ัน  จึงควรใหขาวสารแกพอแมวา  การฉีดวัคซีนจะชวยใหเด็ก
ปลอดภัยจากโรคภัย 
 
ตัวอยาง โครงการสงเสริมการทองเที่ยว   

ในกรณีท่ีนักทองเที่ยวตางชาติเกิดความรูสึกวา  ประเทศมีความไม
ปลอดภัยในการเดินทางทองเที่ยว 

วัตถุประสงค  คือ  ตองการใหนักทองเที่ยวกลับมาทองเท่ียวในประเทศ
เพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ  คือ  ตองการแกไขความรูท่ีไมถูกตองเกี่ยวกับประเทศไทย 
  แนวคิดหลัก  คือ  เพื่อใหกลุมเปาหมายเห็นวา  ประเทศไทยเปนสถานที่ท่ี
รํ่ารวยทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม  มีธรรมชาติท่ีสวยงาม  มีท่ีพักท่ีทันสมัย  มี
แหลงชอปปง  อาหารอรอย  อากาศดี  และมีประชาชนที่เปนมิตร 
 
ลักษณะของแนวคิด 
  เน่ืองจากวัตถุประสงคหลักของแนวคิดคือ  เพื่อเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานทั้งโครงการใหตอเนื่องและสอดคลองกัน  ดังน้ัน  แนวคิดจึงไมไดหมายถึง
รายละเอียดท่ีจะเสนอตอผูรับขาวสาร  แตหมายถึงความคิดหลักท่ีจะเสนอตอผูรับขาวสาร
เทาน้ัน  แนวคิดท่ีดีควรมีลักษณะดังตอไปน้ี 
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1. มีความชัดเจน  แนวคิดควรบอกถึงส่ิงท่ีตองการใหทราบอยางชัดเจน
เพื่อใหผูรับสามารถรูถึงบทบาทและการมีสวนเก่ียวของขององคการได
ชัดเจน 

2. สามารถจดจําไดงาย  เม่ือผูรับไดทราบก็สามารถเขาใจและจดจําได  
จึงจะมีพฤติกรรมตามที่ตองการ    ดังน้ัน  จึงควรสรุปเปนคําเพียงคํา
เดียว  วลี  หรือประโยคท่ีองคการตองการใหอยูในใจกลุมเปาหมาย  
แนวคิดจึงปรากฏในรูปคําขวัญ (Slogans)  สัญลักษณ (Symbols)  
หรือคํายอท่ีจะชวยใหกลุมเปาหมายสามารถเขาใจและจดจําแนวคิดท่ี
ตองการไดอยางรวดเร็ว  หรือตองมีการจัดทําส่ิงเตือนความจํา  เชน  
เส้ือยืด  ปากกา  ท่ีทับกระดาษ  ฯลฯ  ท่ีมีคําขวัญ  หรือตราสัญลักษณ
ของโครงการปรากฏอยู   โดยอาจ จําหน ายห รือแจกจ าย ให
กลุมเปาหมายโดยไมคิดมูลคา  ในโลกปจจุบันจะเห็นส่ิงเหลาน้ี
มากมาย  ตัวอยาง  ไมสูบก็เทหได  ซ่ึงเปนคําขวัญท่ีใชในการรณรงค
เพื่อการไมสูบบุหร่ีในกลุมวัยรุน  หรือ  สัญลักษณของกาชาด  รถยนต
เบนซ  หรือ  GMO  ท่ียอมาจากคําวา Genetically Modified 
Organism  หรือ  AIDS  ยอมาจากคําวา  Acquired Immune 
Deficiency Syndrome  เปนตน    

3. ขาวสารตองถูกตองเปนจริง  หากขาวสารที่เสนอผิดพลาดโดยไมต้ังใจ 
ก็ถือวาไมเหมาะสม  แตหากเสนอขาวสารผิดพลาดโดยต้ังใจ ถือวา 
ผิดจริยธรรมหรืออาจผิดกฎหมายได  เชน  การบอกคุณภาพของ
สินคาท่ีไมตรงกับความเปนจริง  เปนตน   

4. แนวคิดท่ีใชควรจะสะทอนใหเห็นถึงลักษณะบางประการขององคการ
บนพื้นฐานของความจริงและอยางมีจริยธรรม  แนวคิดควรเปนส่ิงที่
ผูบริหารองคการรูสึกวา  องคการมีลักษณะเชนน้ันและคนทั่วไปก็เห็น
วาองคการเปนเชนน้ัน  และในทางปฏิบัติควรหลีกเลี่ยงการใชแนวคิด
ท่ีเปนไปไมได   ไมมีความหมายและไมสะทอนใหเห็นถึงลักษณะที่
แทจริงบางประการขององคการ  แมวาในแนวลักษณะนี้สามารถสราง
ใหนาสนใจ  สะดุดตาสะดุดใจผูรับขาวสารไดงายและมักจะไดการ
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5. แนวคิดท่ีจะใช น้ีควรจะตองสอดคลองกับแนวคิดท่ีจะใชในการ
ดําเนินงานดานอื่นๆ  ขององคการดวย  โดยเฉพาะในโครงการที่
สนับสนุนซึ่งกันและกันหรือมุงไปสูเปาหมายเดียวกันขององคการ  เชน  
หากองคการตองการจะทําการโฆษณาเพื่อรักษาตําแหนงสินคาใน
ตลาดไว  การดําเนินโครงการประชาสัมพันธท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองน้ี  
แนวคิดท่ีใชควรเปนไปในลักษณะที่จะรักษาตําแหนงสินคาในตลาดไว
เชนเดียวกัน  ซ่ึงจะทําใหการทํางานทั้งในดานการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธขององคการนั้นสอดคลองกัน  อันจะมีผลในการย้ําเตือน
ขาวสารแกกลุมเปาหมายท่ีจะมีผลดีตอองคการโดยสวนรวม  เพราะถา
ขาวสารท่ีเสนอไปจากองคการไมเสริมกันหรือขัดแยงกัน  ก็ยากท่ีจะ
ทําใหแนวคิดน้ันแทรกเขาไปในความคิดหรือความรู สึกของผู รับ
ขาวสารได 

  
การเรียงลําดับแนวคิด 
    สําหรับโครงการที่มีหลายแนวคิดน้ี  ควรมีการกําหนดลําดับกอนหลังของ
แนวคิดท่ีจะใชดวย  เพื่อใหผูรับเขาใจขาวสารที่เสนอตามลําดับอันจะทําใหเขาใจไดงายข้ึน 
 
การนําเสนอ 
  ดวยเหตุท่ีในแตละวัน  ผู รับขาวสารจะไดรับขาวสารจากแหลงตางๆ  
มากมาย   กลาวกันวา7  ในแตละวันคนจะไดรับขาวสารประมาณ  2,000  ขาวสาร  ดังน้ัน
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ขอเท็จจริง  

ในการส่ือสารน้ัน  การพูดถึงเร่ืองราวใดๆ  ในเชิงพรรณนาหรือกลาวถึง
โดยท่ัวๆ  ไป  ความนาเช่ือถือในเร่ืองราวนั้นอาจมีไมมากนัก  แตถามีการใหขอมูลท่ี
ชัดเจนจะทําใหผูรับขาวสารมีความเช่ือถือในขาวสารน้ันมากข้ึน  เชน  หากตองการบอก
ใหกลุมเปาหมายทราบวา  การศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรามคําแหงมีคาหนวยกิตนอยมาก  
ผูรับขาวสารอาจไมเห็นภาพชัดเจนเทากับการใหขอมูลเกี่ยวกับคาใชจายท้ังหมดตลอด
ระยะเวลาการศึกษา  หากการศึกษาในหลักสูตรหน่ึงท่ีตองเรียนทั้งหมด  142  หนวยกิต  
จะเสียคาหนวยกิต  142x25 ซ่ึงเทากับ  3,550 บาท  และคาบํารุงการศึกษาอีกภาคละ 
100  บาท  หากนักศึกษาใชเวลาเรียน  4  ป  ซ่ึงเทากับ  8  ภาคการศึกษาก็จะเสียคา
บํารุงการศึกษาอีก  800  บาท  รวมคาใชจายท้ังหมดที่ตองเสียเทากับ  3,550+800  =  
4,350  บาทเทาน้ัน  หรือพูดถึงการเดินทางทองเที่ยว  นักทองเที่ยวตางประเทศมาเท่ียว
เมืองไทยลดลงภายหลังเหตุการณสึนามิ  หากมีการเปรียบเทียบจํานวนนักทองเที่ยวท่ีเขา
มาในประเทศกอนหลังเหตุการณสึนามิ  จะทําใหผูอานเห็นภาพชัดเจนขึ้น  ซ่ึงจําใหมี
ความเชื่อถือมากข้ึน   

การใหขอมูลน้ีตองใหขอมูลท่ีถูกตองดวย  หากใหขาวสารที่ไมถูกตองโดย
ไมต้ังใจ  ก็ถือวาไมเหมาะสม  แตหากต้ังใจใหขอมูลท่ีไมถูกตองถือวาผิดจริยธรรม  
นอกจากน้ีในการใหขอมูลน้ัน  ในกรณีท่ีเปนปญหาขัดแยงกัน  ควรใหขอมูลทั้งสองดานคือ
ท้ังแงดีหรือประโยชน  และแงรายหรือผลเสียของปญหาหรือเหตุการณน้ัน 
 
อารมณ 

การจูงใจดวยอารมณ จะชวยเพ่ิมความนาสนใจของขาวสารท่ีนําเสนอได  
สําหรับอารมณท่ีใชอาจแยกเปน  2  ลักษณะคือ 
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1. อารมณเชิงบวก  ไดแก  ความสุข  ความสนุกสนาน  ความเพลิดเพลิน  
ความรัก  ความพอใจ ความภาคภูมิใจ ฯลฯ  ในการใหขาวสารนั้นท่ีใช
อารมณเชิงบวกน้ันไมเหมาะสมที่จะใชเม่ือตองการใหเกิดทัศนคติหรือ
พฤติกรรมเชิงลบ  การใหขาวสารที่ใหอารมณลักษณะน้ีอาจทําไดโดย 
1.1   การบอกถึงประโยชนของส่ิงน้ันหรือการกระทําเชนน้ัน  ตัวอยาง

ประโยชนท่ีจะไดรับจากการเลนกีฬา  หรือ  การแปรรูปวิสาหกิจ
จะมีประโยชนตอพนักงานและประเทศอยางไร  หรือการทํา
ขอตกลงการคาจะมีประโยชนตอเกษตรกรและภาคเอกชน
อยางไรบาง  เปนตน 

1.2   การสรางภาพลักษณหรือความรูสึกของส่ิงน้ันหรือการกระทํา
เชนน้ัน  ตัวอยาง  การรณรงคใหวัยรุนไมสูบบุหร่ีน้ัน มุงเนนที่
ความรูสึกเทหหรือภาคภูมิใจมากกวาประโยชนท่ีเปนเหตุเปนผล 

2.   อารมณเชิงลบ  อาทิ  ความกลัว  ความโกรธ  ความเกลียด  ความไม
พอใจ ฯลฯ  อารมณเชิงลบท่ีนิยมใชในการใหขาวสารมีดังนี้ 
 2.1  ความสงสาร  เปนท่ีนิยมใชกันมาก ในโครงการรณรงคใหบริจาค

เงินเพื่อชวยเหลือกิจกรรมขององคการสาธารณกุศลหรือมูลนิธิ
ตางๆ  โดยบรรยายถึงความทุกขยากหรือความเดือดรอนท่ีไดรับ  
อยางไรก็ตาม  การดําเนินงานในลักษณะน้ีมักทําใหผูไดรับ
ขาวสารเกิดปฏิกิริยาปองกันตนเอง (Ego defense)  เนื่องจากคน
ท่ัวไปไมตองการใหมีคนบอกวา ควรทําอะไร  นอกจากน้ี  การ
บรรยายถึงความลําเค็ญอาจทําใหผูรับขาวสารเกิดความไมสบาย
ใจมากกวาท่ีจะอยากบริจาคเงิน  จึงมองผานขาวสารน้ันไป 8   

2.2 ความกลัว  ก็เปนอารมณท่ีนิยมใชกันมาก  โดยท่ัวไป  ความรูสึก
กลัวน้ีจะใชไดผลดีกับผูใหญมากกวาเด็ก  เชน  โครงการเมาไม
ขับ  น้ันใชความกลัวชวยในการทําใหกลุมเปาหมายมีพฤติกรรม
ตามท่ีตองการ  กลาวคือ  การใหขอมูลรวมถึงภาพเกี่ยวกับ
ผูเสียชีวิตและผูบาดเจ็บอันเน่ืองมากจากการเมาสุราแลวขับรถ  
และหากทําผิดนอกจากจะถูกปรับแลวยังอาจถูกจําคุก  รวมถึง
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นักจิตวิทยากลาววา  การใชอารมณในการจูงใจจะมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  
เม่ือมีการใหขอมูลและตัวเลขประกอบดวย 10 

 
แนวทางการนําเสนอขาวสารใหนาสนใจ 

การนําเสนอขาวสารเพื่อใหกลุมเปาหมายสนใจขาวสารที่เผยแพรไป  มี
แนวทางดังตอไปน้ี 

1.   ตองนําเสนอใหนาสนใจ  ซ่ึงอาจทําไดหลายวิธี  อาทิ 
 นําเสนอในมุมมองใหมๆ 
 การใชส่ิงดึงดูดความสนใจ  เชน  ผูมีช่ือเสียงดานตางๆ – ดารา
นักกีฬา  หรือใชสี  คํา  หัวเร่ือง  แบบอักษร  การส่ือสารท่ีให
อารมณ  หรือการจัดกิจกรรมที่นาสนใจเพื่อดึงความสนใจของผูรับ
ขาวสาร  เปนตน 

2.   ตองนําเสนอใหเขาใจชัดเจน  ไมกอใหเกิดความเขาผิด  หรือเขาใจได
หลายแงมุม  น่ันคือนักประชาสัมพันธตองพัฒนาขาวสารทั้งดาน
เน้ือหาและรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสมกับลักษณะตางๆ ของ
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3.   ตองนําเสนอหรือบอกเลาในลักษณะท่ีเขาใจงาย  โดยทั่วไปขาวสารท่ี
เสนอน้ันไมควรซับซอน ซ่ึงจะทําใหยากท่ีจะเขาใจได  สําหรับขาวสาร
ท่ีมีความซับซอนสูงหรือเขาใจยาก  ตองการสิ่งดึงดูดความสนใจ
มากกวาขาวสารที่ไมมีความซับซอนมากนักหรือขาวสารที่เขาใจงาย 

4.   ตองนําเสนออยางมีรสนิยม  โดยการใชภาษาหรือลีลาท่ีดีหรือ
เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย  หากนําเสนอขาวสารโดยใชภาษาหรือ
ลีลาท่ีไมเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย  ก็จะเปนผลใหผู รับไมสนใจ
ขาวสารนั้นได  เพราะภาษาหรือลีลาในการนําเสนอขาวสารจะมีผลตอ
ความนาอานหรือรับฟงขาวสารน้ันดวย 

5.   ตองเสนอใหนาเช่ือถือ  ความนาเช่ือถือในขาวสารนั้นเกิดจากหลาย
ปจจัย  ท่ีสําคัญคือ   

ผูเผยแพรขาวสาร  การเลือกผูเสนอขาวสารที่เหมาะสมจะชวย
ใหกลุมเปาหมายเช่ือถือขาวสารนั้นมากข้ึน  ตัวอยาง  การใช
ผูเช่ียวชาญดานการอนุรักษส่ิงแวดลอมในการเผยแพรขาวสาร
เกี่ยวกับการสรางโรงงานประกอบรถยนต ท่ี เปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอมจะชวยใหประชาชนเช่ือถือขาวสารน้ันมากข้ึนได 

      5.1  

     5.2   บริบทในการสื่อสาร (Context)  ความนาเช่ือถือในขาวสารของ
ผูรับขาวสารจะลดลง  ถามีการดําเนินงานที่ไมสอดคลองกับ
ขาวสารนั้น  ตัวอยาง  องคการที่ใชเงินจํานวนมากในการสื่อสาร
ใหกลุมเปาหมายทราบวา  เปนองคการท่ีพรอมจะดูแลและ
ชวยเหลือผูมาใชบริการอยางดี  ความพยายามนี้จะไมไดผลเลย
หากบุคลากรไมไดรับการอบรมใหมีจิตสํานึกในดานน้ี  หรือใน
การแถลงขาวเพื่อรณรงคใหใชสินคาไทยของสมาคมการคาแหง
หน่ึง  แตมีการแจกของที่ระลึกท่ีมีตัวอักษรเล็กๆ  ท่ีอานไดวา  
Made in China  (ผลิตในประเทศจีน) 
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     5.3   ความเชื่อท่ีมีอยูของกลุมผูรับขาวสาร  ในกรณีน้ีหากผูส่ือสารไม
สามารถทําใหผูรับขาวสารสงสัยในสิ่งท่ีตนเองเช่ืออยูแลวได  
ผูรับขาวสารก็ไมเช่ือถือในขาวสารท่ีไดรับ  ดังน้ันผูส่ือสารจึง
ควรใหขาวสารที่จะทําใหกลุมเปาหมายเช่ือวาสถานการณ
เปลี่ยนไปแลว  หรือใหขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาหรือการคนพบ
ใหมๆ  หรือใชโฆษกที่กลุมเปาหมายคาดไมถึง  วิธีการตางๆ  
เหลาน้ีจะชวยใหผูรับขาวสารหันมาสนใจในขาวสารที่ไดรับได     

6.   ตองนําเสนอใหรู สึกเปนสวนตัว  คือบอกแกบุคคลน้ันเปนการ
เฉพาะตัว 
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คําถามทายบท 
1. จงอธิบายวา   กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวของกับการวางแผนโครงการ

ประชาสัมพันธอยางไรบาง 
2. จงอธิบายถึงความสําคัญของแนวคิดท่ีมีตอโครงการประชาสัมพันธ 
3. ใหทานอธิบายถึงกระบวนการในการพัฒนาและระบุแนวคิดท่ีจะนํามาใชใน

โครงการประชาสัมพันธ 
4. จงอธิบายวา  คําขวัญ  สัญลักษณ และคํายอมีประโยชนตอผูรับขาวสารอยางไรมา

ใหเปนที่เขาใจ   
5. นักวิชาการกลาววา  การนําเสนอแนวคิดตอกลุมเปาหมายน้ันตองมีท้ังขอมูลและ

อารมณจึงจะประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน  ใหทานอธิบายรายละเอียดของ
องคประกอบทั้งสองประการ  พรอมอธิบายวา  แตละองคประกอบมีความสําคัญ
ของการนําเสนอขาวสารอยางไร 

 

กรณีศึกษา  การสรางภาพลักษณของโรงพยาบาล 

 
โรงพยาบาลแหงหน่ึงเปนโรงพยาบาลเอกชนขนาดเล็กและเปนท่ีรูจักของ

คนท่ัวไปนอยกวาโรงพยาบาลในละแวกเดียวกันท่ีมีอยูประมาณ  20  แหง  ผูบริหารของ
โรงพยาบาลแหงน้ีตองการวางตําแหนงโรงพยาบาล  เพราะเห็นวาการวางตําแหนงท่ีดีจะ
ชวยใหองคการเปนท่ีรู จักของคนท่ัวไปมากขึ้น   ดังน้ันจึงมอบหมายใหหนวยงาน
ประชาสัมพันธดําเนินการวิจัยเพื่อใหทราบถึงการรับรูของกลุมคนที่มีตอโรงพยาบาลใน
ปจจุบัน 

ข้ันแรก  หนวยงานประชาสัมพันธไดพูดคุยกับแพทย  พยาบาลและ
เจาหนาท่ีทํางานในโรงพยาบาลเพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการรับรูท่ีมีตอโรงพยาบาลนี้  
และโรงพยาบาลอื่นๆ ท่ีอยูในเขตเดียวกัน  การสอบถามทําใหเห็นภาพของโรงพยาบาล
อื่นๆ ท่ีเปนคูแขง  เชน  โรงพยาบาลของรัฐท่ีมีการใหบริการดานสาธารณสุขพื้นฐานและ
ยังใหบริการเฉพาะทางดวย  โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยก็เปนโรงพยาบาลขนาดใหญท่ี
มีช่ือเสียงเปนที่รูจักดี  สวนโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญอีกแหงหน่ึงก็เปนที่รูจักท่ัวไปวา
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ข้ันท่ีสอง  หนวยงานประชาสัมพันธไดจัดทําโครงการวิจัยเพ่ือศึกษา
ลักษณะสําคัญของโรงพยาบาล  แบบสอบถามเปนการวัดระดับทัศนคติโดยการใชคําสอง
คําท่ีมีความหมายตรงขามเพ่ือใหระบุระดับความคิดเห็นตอลักษณะตางๆ ได  10  ระดับ
โดย  1  เปนคะแนนตํ่าสุดและ  10  เปนคะแนนสูงสุด  แบบสอบถามนี้สงไปใหผูท่ีอาศัย
ในเขตนี้  1,000  คน  และสงไปใหผูท่ีเคยใชเปนคนไขของโรงพยาบาล  500  คน 

ข้ันที่สาม  เม่ือทําการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสํารวจความคิดเห็นของผู
ท่ีอาศัยในเขตบริการ  คะแนนที่ไดในการจัดอันดับลักษณะท้ัง  8  ประการเปนดังน้ี 
  บริการดานการผาตัด    9.23 
  อุปกรณดานการแพทย    9.20 
  บริการเกี่ยวกับโรคหัวใจ   9.16 
  บริการฉุกเฉิน     8.96 
  บริการดานยาและเวชภัณฑ   8.63 
  ความเปนมิตรของโรงพยาบาล   8.62 
  คาใชจายในการใชบริการ   8.59 
  ความสะดวกในการเดินทางมาใชบริการ 7.94 
 
  เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลกับโรงพยาบาลอื่นๆ  พบวา  
ประชาชนในเขตนี้เห็นวา  โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยไดคะแนนเปนอันดับ 1  ในทุก
ลักษณะท่ีศึกษา  และโรงพยาบาลของรัฐในเขตนี้ไดคะแนนเปนอันดับสองในทุกลักษณะ
เชนเดียวกัน  สวนโรงพยาบาลแหงน้ีไดคะแนนเกือบร้ังทายในทุกลักษณะท่ีสอบถาม   

แตผลการศึกษาจากกลุมท่ีเคยใชบริการของโรงพยาบาลแตกตางไปโดย
ส้ินเชิง  น่ันคือ  ในบริการดานการผาตัด  โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยมาเปนอันดับ 1  
โรงพยาบาลไดคะแนนเปนลําดับท่ี 2  สวนในลักษณะอื่นๆ โรงพยาบาลก็ไดอันดับท่ีดีกวา
ความเห็นของคนที่อาศัยในเขตนี้  โดยในดานการดูแลของพยาบาลและความสะดวกใน
การเดินทางมายังโรงพยาบาลน้ันไดคะแนนสูงสุดเม่ือเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลทั้งหมด  
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จากขอมูลตางๆ   หนวยงานประชาสัมพันธสามารถสรุปผลการวิจัยเปน  3  
ประเด็นที่สําคัญคือ 

1.  โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยในเขตนี้ไดคะแนนดีท่ีสุดในทุกลักษณะ 
2. โรงพยาบาลอยูในอันดับท่ีสองในลักษณะตางๆ สําหรับผู ท่ีเคยใช

บริการของโรงพยาบาล 
3. ผูท่ีเคยใชบริการของโรงพยาบาลเห็นวา ลักษณะดานตางๆ ของ

โรงพยาบาลดีกวาผูท่ีอาศัยในเขตนี้ 
หรือสรุปไดวา  ผูท่ีเคยใชบริการของโรงพยาบาลจะรับรูถึงลักษณะตางๆ ของ

โรงพยาบาลไดดีกวา  ดังน้ัน  ฝายบริหารของโรงพยาบาลจึงเห็นถึงความจําเปนท่ีจะจูงใจ
ใหผูท่ีอาศัยในเขตนี้มาใชบริการของโรงพยาบาลใหมากข้ึน 
 
คําถาม 

หากทานเปนผูบริหารหนวยงานประชาสัมพันธของโรงพยาบาลแหงน้ี  จากขอมูล
ขางตน  ทานจะใชแนวคิดใดในโครงการประชาสัมพันธเพื่อเชิญชวนใหผูท่ีอาศัยในเขตนี้
หันมาใชบริการของโรงพยาบาล  พรอมอธิบายเหตุผลประกอบใหชัดเจน 
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