
 
 
วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพ่ือใหทราบถึงงานของนักประชาสัมพันธท่ีเกี่ยวของกับส่ือ 
2. เพ่ือใหเขาใจถึงความสําคัญของส่ือท่ีมีตอการดําเนินงานดานการประชาสัมพันธ 
3. เพ่ือใหสามารถอธิบายถึงประเภทของส่ือท่ีใชในการดําเนินงานดานการ

ประชาสัมพันธ 
4. เพ่ือใหทราบถึงขอดีขอเสียของส่ือแตละประเภท  
5. เพ่ือเรียนรูเกี่ยวกับแนวทางในการตัดสินใจดานส่ือท่ีจะเลือกใช 

 
 

ในอดีต  ส่ือหลัก  อันไดแก  หนังสือพิมพ  นิตยสาร  วิทยุ  และโทรทัศน  
มีบทบาทสําคัญในการสงขอมูลขาวสารไปยังคนทั่วไป  ไมวาจะใชวิธีการที่ตองเสีย
คาใชจายหรือไม  ปจจุบัน  แมวาส่ือเหลาน้ียังคงมีความสําคัญอยู  แตส่ือท่ีใชในการ
ประชาสัมพันธมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ส่ือรูปแบบใหมๆ ท่ีเกิดข้ึน  ไมวาจะเปน  
เคเบิล  อินเตอรเน็ท  เว็บไซต  เว็บล็อก (Weblogs)  การสื่อสารแบบไรสาย  การสื่อสาร
ผานดาวเทียม  ฯลฯ  รวมท้ังจํานวนของสื่อแตละประเภทก็เพ่ิมข้ึนเปนทวีคูณ  ดังจะเห็น
ไดจาก  จํานวนเว็บไซตท่ีเติบโตเปนทวีคูณ  จํานวนเว็บเพิ่มจาก  4  ลานเว็บเปนมากกวา  
200 ลานเว็บในทศวรรษ  1990 1  และ  eMarketer  คาดคะเนวา  ปลายป  2005  มีผูใช
อินเตอรเน็ทท่ัวโลกประมาณหนึ่งพันลานคน  โดยในจํานวนน้ี  ประมาณ  845  ลานคนใช
อินเตอรเน็ทเปนประจํา 2  หรือในสวนของเว็บล็อก  จากการติดตามของ Technorati  
จนถึงส้ินเดือนเมษายน  2549  มีเว็บบล็อกท้ังส้ินจํานวน  35.3  ลานบล็อก  โดยจํานวน
เว็บบล็อกเพ่ิมข้ึนเปน  2  เทาทุก  6  เดือน  และในแตละวันมีเว็บบล็อกเกิดข้ึนมากกวา  
75,000  บล็อก  หรืออาจกลาวไดวา  มีเว็บล็อกเกิดข้ึนวินาทีละบล็อกในแตละวัน3  

สื่อและกิจกรรมดานการประชาสัมพันธ 
บทที่  8 
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ส่ือรูปแบบใหมเหลาน้ีมีผลใหพฤติกรรมการใชส่ือของประชาชนท่ัวไปเปลี่ยนแปลงไป  
นอกจากนี้  เทคโนโลยีการพิมพใหมๆ  และการสงขอมูลผานดาวเทียมก็กอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในสื่อมวลชนหลายประการ  อาทิ  นิตยสารที่พิมพจําหนายหลายๆ ภาษา  
สถานีโทรทัศนท่ีมีการเผยแพรรายการขาวตลอด  24  ช่ัวโมง  เปนตน  ส่ิงเหลาน้ี
กอใหเกิดโอกาสใหมๆ ในการเผยแพรขาวสารไปยังกลุมเปาหมาย  ขณะเดียวกันก็
กอใหเกิดอันตรายหรือความยุงยากในการดําเนินงานประชาสัมพันธดวย  เพราะขาวสาร
โดยเฉพาะขาวสารท่ีมีผลกระทบเชิงลบตอองคการสามารถกระจายไปทั่วโลกไดอยาง
รวดเร็ว  นักประชาสัมพันธจึงตองติดตามความกาวหนาดานการสื่อสารเพื่อใหสามารถ
เลือกใชชองทางการส่ือสารตางๆ ท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด    

 
งานดานส่ือของนักประชาสัมพันธ 
  
  ดวยเหตุท่ีนักประชาสัมพันธมีความรับผิดชอบในการนําขาวสารขอมูล    
เหตุการณตางๆ ขององคการไปยังกลุมเปาหมาย  ท่ีตองใชส่ือในการเผยแพรเร่ืองราว
เหลาน้ัน   งานของนักประชาสัมพันธท่ีเกี่ยวของกับส่ือจึงปรากฏในทุกข้ันตอนการ
ดําเนินงานประชาสัมพันธ  ดังตอไปน้ี 

1. การวิจัย  นักประชาสัมพันธตองมีการรวบรวมขอมูลตางๆ  เกี่ยวกับ
ส่ือไว  ไมวาจะเปนส่ือมวลชนหรือส่ือท่ีองคการจัดทําข้ึนเอง  สําหรับ
ส่ือมวลชนน้ัน  หากนักประชาสัมพันธตองการที่จะเผยแพรบทความใน
นิตยสารก็จะตองมีการศึกษาวิเคราะหนิตยสารฉบับน้ันในดานตางๆ 
เชน  เน้ือหา  รูปแบบ  นโยบาย  แนวโนม  ผูอาน  ฯลฯ  แลวใช
ความรูเหลาน้ีในการจัดทําบทความใหสอดคลองกับความตองการและ
ลักษณะของส่ือน้ัน  นอกจากน้ีก็ตองเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับรายช่ือ
ของผู ส่ือขาวและบรรณาธิการตางๆ ของส่ือแตละแหง  พรอมท้ัง
ตําแหนง  ท่ีอยู  หมายเลขโทรศัพท  โทรสาร  และท่ีอยูของจดหมายอี
เลกโทรนิกส  ซ่ึงขอมูลเหลาน้ีตองมีการปรับปรุงใหถูกตองตลอดเวลา
รวมถึงกําหนดเวลาปดรับขาว  รูปแบบของขาวสารที่สงไปใหส่ือ  
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2. การวางแผน  ดวยเหตุท่ีในการดําเนินงานประชาสัมพันธตองมีการใช
ส่ือและเครื่องมือในการเผยแพรขาวสารไปยังกลุมเปาหมาย  นัก
ประชาสัมพันธจึงตองมีการวางแผนกําหนดกลยุทธและยุทธวิธีดานส่ือ
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  เนื่องจากองคการมีทรัพยากร
จํากัดจึงไมสามารถใชส่ือหรือเคร่ืองมือทุกอยางได  สําหรับรายละเอียด
จะไดกลาวถึงตอไป 

3. การดําเนินงาน  ในข้ันน้ี  นักประชาสัมพันธจะตองจัดเตรียมหรือผลิต
ขาวสารใหอยูในรูปแบบท่ีพรอมท่ีจะเผยแพรในส่ือตางๆ ท่ีเลือกใชได  
เชน  จัดทําเอกสารขาว  บทความ  ภาพขาว  ฯ  เพ่ือสงไปให
ส่ือมวลชน  หรือจัดเตรียมตนฉบับของวารสาร  จดหมายขาว  
โปสเตอร  และอื่นๆ  เพื่อสงใหโรงพิมพจัดพิมพใหตามที่ตองการ  หรือ
ตองจัดเตรียมรายละเอียดดานตางๆ ของงานพิเศษท่ีจะจัดข้ึน  เปนตน 

4. การประเมินผล  เม่ือมีการดําเนินงานแลวก็ตองมีการประเมินผลส่ือ
หรือเคร่ืองมือท่ีใชวา  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือหรือไม  ดวย
วิธีการตางๆ  เชน  การตรวจตัดขาว  การสํารวจความคิดเห็น  เปน
ตน  ซ่ึงจะไดกลาวรายละเอียดในเรื่องการประเมินผล 

 
 
 
 

PR 414   207 



ความสําคัญของสื่อตองานประชาสัมพันธ 
 
  นักประชาสัมพันธดําเนินงานเพื่อสงขาวสารจากองคการไปยังกลุมผูมีสวน
ไดสวนเสียตางๆ  ขณะเดียวกันก็รับฟงความคิดเห็นของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียให
องคการทราบ  ซ่ึงในการสงขาวสารน้ีนักประชาสัมพันธตองเลือกใชชองทางการส่ือสารท่ี
เหมาะสม  ส่ือจึงมีความสําคัญตอการดําเนินงานประชาสัมพันธ  เพราะแมจะมีขาวสารที่ดี
เพียงใด  แตหากเลือกใชส่ือท่ีไมเหมาะสม  ขาวสารน้ันก็ไมไปถึงกลุมเปาหมายท่ีตองการ
ได 
  ส่ือประชาสัมพันธท่ีกลาวถึงน้ี  หมายถึง  เคร่ืองมือส่ือสารทุกประเภท  
ไมไดหมายถึงเฉพาะส่ือมวลชนที่เผยแพรขาวสารไปยังเทาน้ัน  ท้ังน้ีเพราะ  ในบางกรณี
นักประชาสัมพันธตองการสงขาวสารไปยังกลุมเปาหมายที่มีจํานวนไมมากนัก  ส่ือจึง
หมายความรวมถึงส่ือท่ีองคการจัดทําข้ึนดวย  อันไดแก  เทปเสียง  แถบวีดีทัศน (Video 
tape)  สไลด  วารสาร  ฯลฯ  และงานพิเศษตางๆ ท่ีจัดข้ึน  เชน  การจัดนิทรรศการ  การ
สนับสนุนรายการ  การเปดใหชมกิจการ  เปนตน   แมวาส่ือมวลชนเปนส่ือสําคัญท่ีเขาถึง
คนจํานวนมาก  และเปนส่ือท่ีนักประชาสัมพันธคุนเคยมากท่ีสุด  อยางไรก็ตาม  ใน
ปจจุบันความกาวหนาของเทคโนโลยีการส่ือสารทําใหเกิดส่ือใหมๆ  เชน  เคเบิล  
อินเตอรเน็ท หนังสือพิมพและนิตยสารฉบับออนไลน  ฯลฯ  ท่ีกอใหเกิดโอกาสใหมๆ 
สําหรับนักประชาสัมพันธ  เชน  ความสามารถในการเผยแพรขาวสารไดตลอด  24  
ช่ัวโมงและครอบคลุมไปท่ัวโลกไดอยางรวดเร็ว  เปนตน 

การเกิดข้ึนของส่ือและการส่ือสารรูปแบบใหมๆ  น้ีทําใหนักประชาสัมพันธ
มีเคร่ืองมือและวิธีการใหมๆ ท่ีจะใชในการสงขาวสารไปยังกลุมเปาหมายมากขึ้น  อยางไร
ก็ตาม  การท่ีขอมูลความรูตางๆ  มีอยูท่ัวไปที่ทุกคนสามารถติดตามเรื่องราวตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนท่ัวโลกดวยปลายน้ิวไดตลอดเวลา    นักประชาสัมพันธในปจจุบันจึงตองเรียนรูและ
สามารถใชส่ือและเทคโนโลยีใหมๆ เหลาน้ีในการสงขาวสารไปยังกลุมเปาหมาย  การ
ติดตามตรวจสอบขาวดวนท่ีเกิดข้ึน  การที่ ส่ือมวลชนเผยแพรเรื่องราวขององคการ  
รวมถึงการเขาไปมีสวนรวมในการใหขอมูลท่ีถูกตองหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ือง
น้ันๆ ดวย 
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ประเภทของสื่อ 

 
  ชองทางการส่ือสารเปนเสนทางที่นําขาวสารไปและกลับจากกลุมเปาหมาย
ตางๆ   ส่ือเปนส่ิงท่ีนําขาวสารในชองทางเหลาน้ี  สําหรับเกณฑท่ีใชในการแยกประเภท
ของส่ือมีหลายประการ  แตท่ีนิยมกลาวถึงมี  3  ประการดังน้ี 

1. การแยกประเภทตามลักษณะของสื่อ 
2. การแยกประเภทตามระดับการควบคุมเน้ือหา 
3. การแยกประเภทตามขอบเขตการใชส่ือ 

 
ประเภทสื่อตามลักษณะของสื่อ 
  ส่ือท่ีนักประชาสัมพันธสามารถใชในการเผยแพรขาวสารแยกไดเปน
ประเภทตางๆ ดังน้ี 

1. ส่ือส่ิงพิมพ 
2. ส่ือโสตทัศนูปกรณ 
3. ส่ือทางวาจา 
4. ส่ืออีเลกโทรนิกส 
5. งานพิเศษ 

 

สื่อสิ่งพิมพ 
  ส่ือประเภทน้ีมีท้ังส่ือมวลชนประเภทส่ิงพิมพ  อันไดแก  หนังสือพิมพ  
และนิตยสาร  และส่ือท่ีองคการจัดทําข้ึนอีกมากมาย  อาทิ  วารสารหรือหนังสือพิมพ
ภายในองคการ  ประกาศ  จดหมาย  โปสเตอร  ฯลฯ   
 
สื่อมวลชนประเภทสิ่งพิมพ   

ปจจุบัน  จํานวนของหนังสือพิมพและนิตยสารตางๆมีมากข้ึน  นอกจากน้ี  
ส่ือท้ังสองชนิด  บางฉบับมีการเผยแพรออนไลนดวย 
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หนังสือพิมพ   หนังสือพิมพในประเทศไทย  หากแยกตามขอบเขตการจําหนายก็
มีท้ังระดับทองถิ่น  ภูมิภาค  ประเทศ  และระหวางประเทศ  แยกตามกําหนดออกก็มีท้ัง
หนังสือพิมพรายวัน  รายสัปดาห  ราย  3  วัน  หากพิจารณาตามเนื้อหาก็มีท้ัง
หนังสือพิมพท่ัวไป  หนังสือพิมพธุรกิจ  หนังสือพิมพกีฬา  และเมื่อพิจารณาตามภาษา  ก็
มีท้ังภาษาไทย  อังกฤษ  และจีน  จํานวนจําหนายของหนังสือพิมพแตละฉบับก็แตกตาง
กันไป  หนังสือพิมพท่ีเปนท่ีนิยม  แมวาจะมีจํานวนจําหนายสูงแลว  ยังมีฉบับออนไลน
ดวย 

โดยท่ัวไปหนังสือพิมพแตละฉบับ  จะใชเน้ือท่ีประมาณ  50  เปอรเซ็นตใน
การเผยแพรขาวสารเร่ืองราวจากกองบรรณาธิการ  โดยบางฉบับอาจใชเน้ือท่ีเพียง  25  
เปอรเซ็นต  อีกประมาณ  46  เปอรเซ็นตเปนเน้ือท่ีโฆษณา  และอีก  4  เปอรเซ็นตเปน
การเผยแพรขาวสารเพื่อบริการสาธารณะที่ไมตองเสียคาใชจาย 4 

ขอดีของหนังสือพิมพ  คือ  เปนส่ือท่ีเขาถึงคนจํานวนมากและหลายระดับ
ไดทุกวัน  เผยแพรเร่ืองราวที่หลากหลายและใหรายละเอียดไดมาก  ผูอานหนังสือพิมพ
สวนมากมักเปนผูนําความคิดเห็น  ผูซ้ือหนังสือพิมพซ้ือเพราะอยากมีไวอานในยามวาง
และเม่ือสะดวกท่ีจะอาน  สวนขอจํากัดสําคัญของหนังสือพิมพ  คือ  คนจะอาน
หนังสือพิมพรายวันเพียง  20  ถึง  25  เปอรเซ็นตของเน้ือท่ีขาวทั้งหมด  มีผูอานเพียง  
56  เปอรเซ็นตกลาววาอานหรือกวาดสายตาไปทุกหนาของหนังสือพิมพรายวัน 5  
นอกจากนั้นขาวสารที่เผยแพรอาจไมถูกตอง  ขาวเกินจริง  และหลากหลายแงมุมเกินไป    
เน่ืองจากความรีบเรงท่ีจะนําเสนอขาวของผูส่ือขาว  
 
นิตยสาร นิตยสารเปนชองทางในการเขาถึงกลุมผูอานท่ีมีลักษณะเฉพาะ  เน้ือหา
ของนิตยสารมีหลากหลายมากมายท้ังดานขาว  ธุรกิจ  กีฬา  เกษตรกรรม  เทคโนโลย ี 
การตกแตง  ฯลฯ  นอกจากนี้ เ น้ือหาของนิตยสารก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
เน่ืองจากมีฉบับใหมๆ เกิดข้ึน  ในขณะเดียวกันก็มีฉบับท่ีไมประสบความสําเร็จตองปด
กิจการไป  นิตยสารท่ีกลาวถึงน้ีรวมถึง  วารสารทางธุรกิจและอุตสาหกรรมดวย 6  ซ่ึง
วารสารเหลาน้ี  นอกจากจะมีการบอกรับเปนสมาชิกแลว  บางแหงยังรับโฆษณาดวย   

นิตยสารเปนส่ือท่ีนักประชาสัมพันธสามารถเลือกใชเพ่ือเผยแพรขาวสาร
เฉพาะไปยังกลุมผูรับจํานวนมากท่ีสนใจในเรื่องเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพได  ซ่ึง
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  ประโยชนของการใชนิตยสารเปนส่ือประชาสัมพันธ  คือ  ผูนําความ
คิดเห็นนิยมอาน  ผูอานท่ีมีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหน่ึงจะนิยมอานนิตยสารเพื่อหา
ขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเร่ืองน้ัน  นิตยสารจึงมีสวนในการกําหนดประชามติ  แนวโนมแฟช่ัน  
การตกแตง  กําหนดมาตรฐานทางธุรกิจหรือวิชาชีพ  ดังน้ัน หากนักประชาสัมพันธ
ตองการที่จะเผยแพรเร่ืองราวในนิตยสารจะตองมีการศึกษาวิเคราะหนิตยสารฉบับน้ันใน
ดานตางๆ เชน  เน้ือหา  รูปแบบ  นโยบาย  แนวโนม  ผูอาน  ฯลฯ  แลวใชความรูเหลาน้ี
ในการเขียนโครงรางเรื่องราวหรือบทความที่เห็นวาจะเปนที่สนใจของผูอานแลวเสนอไปยัง
บรรณาธิการของนิตยสารฉบับน้ันกอน  หากไดรับความเห็นชอบจึงทํางานรวมกับกอง
บรรณาธิการหรือนักเขียนอิสระและชางภาพเพื่อพัฒนาเปนบทความที่สมบรูณ 
 
สื่อส่ิงพิมพขององคการ 
  ส่ือส่ิงพิมพท่ีองคการจัดทําข้ึนมีมากมายหลายรูปแบบ  ดังแสดงในภาพที่  
8.1  ท่ีใชเพ่ือวัตถุประสงคท่ีแตกตางกัน  หรือใชในการเขาถึงกลุมเปาหมายท่ีแตกตางกัน  
ท่ีสําคัญมีดังน้ี 
 
วารสารขององคการ 
  วารสารขององคการในสหรัฐอเมริกามีประมาณ  500,000  ฉบับไปจนถึง
หน่ึงลานฉบับ  ประมาณ  2 ใน 3  เปนวารสารภายในหรือวารสารสําหรับพนักงาน7   
วารสารขององคการมีหลายรูปแบบ  ต้ังแต  จดหมายขาว (Newsletters)  หนังสือพิมพ
ขนาดเล็ก (Tabloid newspapers)  จนถึงนิตยสาร    หลายฉบับการผลิตมีคุณภาพสูง  
พิมพส่ีสี  วารสารขององคการสามารถเสนอเรื่องราวไดมากมาย  อาจเปนเร่ืองของ
องคการ  หรือเร่ืองราวท่ีใหมุมมองเกี่ยวกับประเด็นตางๆ ท่ีมีความสําคัญตอพนักงานหรือ
กลุมผูรับอื่นๆ   
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สื่อส่ิงพิมพขององคการ 
วารสารภายในและภายนอก 
จดหมายขาว   
แผนพับ  แผนปลิว 
หนังสือ  หนังสือคูมือ  
จดหมาย  ไปรษณียบัตร 
จดหมายเวียน  บันทึกความจํา 
ประกาศ  โปสเตอร 
ใบแทรกในซองเงินเดือน  ใบแทรกในใบเรียกเก็บเงิน  และในกรณีอื่นๆ 
เอกสารสรุป 
แฟมขอมูล 
รายงานประจําป  รายงานตางๆ 
ฯลฯ 

 
ภาพที่  8.1 ส่ือส่ิงพิมพรูปแบบตางๆ ขององคการ 

 
วารสารขององคการเขาถึงกลุมเปาหมายไดหลายกลุม  แตโดยมากนิยม

เขาถึงพนักงาน  ขอดีท ี่สําคัญของวารสารคือ  สามารถใหขอมูลเฉพาะและมีรายละเอียด
มากสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ  นอกจากนี้องคการจํานวนมากพยายามทําใหวารสาร
เปนส่ือสองทาง  ท่ีทําไดโดยเชิญชวนใหมีปฏิสัมพันธ  เชน  การสงคําถามเขามายังกอง
บรรณาธิการ  ฯ  และการสํารวจความคิดเห็นแลวรายงานผลการสํารวจน้ัน   จดหมายขาว
เปนรูปแบบที่นิยมใชมากท่ีสุดสําหรับวารสารที่มีกําหนดออกแนนอน  เพราะผลิตไดงาย  
รวดเร็ว  และเสียคาใชจายนอย  องคการจํานวนมากจึงใชเพ่ือส่ือสารเร่ืองราวตางๆ  ท่ีมุง
เขาถึงกลุมเปาหมายเฉพาะใหทันเวลา  สวนนิตยสารมักใชในกรณีท่ีมีระยะเวลาออกที่
ยาวนานกวา  เชน  ทุกเดือน  หรือทุก  3  เดือน  เปนตน 
 
แผนพับ  หนังสือคูมือ   นิยมใชเพ่ือใหขาวสารเกี่ยวกับองคการ  สินคาและบริการ
แกกลุมเปาหมายจํานวนมาก  ส่ิงพิมพประเภทน้ีมีช่ือเรียกแตกตางกันไปข้ึนกับขนาดและ
เน้ือหา  อาทิ  รูปแบบเหมือนหนังสือก็เรียกหนังสือคูมือ  แผนปลิว (Leaflets) เปน
กระดาษแผนเดียวท่ีพิมพท้ังสองหนาและนิยมพับสามตอน  อาจใชเพ่ือแนะนําพนักงาน  
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หนังสือ หนังสือเปนส่ิงพิมพท่ีสามารถดึงความสนใจมายังองคการได  อาจเปนเร่ือง
เกี่ยวกับประวัติการกอต้ังองคการ  ชีวประวัติของผูกอต้ัง  ตลอดจนเร่ืองราวเกี่ยวกับความ
เช่ียวชาญขององคการ  ตําราอาหารท่ีใชสินคาขององคการ  ฯลฯ  องคการอาจจัดทําข้ึน
เองหรือรวมมือใหขอมูลแกนักเขียนอิสระท่ีตองการเขียนเร่ืองเกี่ยวกับองคการหรือผูนํา
ขององคการ  เม่ือจัดทําแลวอาจสงไปยังผูนําชุมชน  สถานศึกษา  หนวยราชการ  
ธนาคาร  สมาคมตางๆ  นอกจากนี้อาจจัดสงไปใหพนักงานที่บานหรือท่ีทํางานดวย  
ตัวอยาง  บริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  ไดจัดทําหนังสือ   สาระ...
อะโรเมติกส  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เน่ืองใน
วโรกาสมหามงคลที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ในปพุทธศักราช  2549  และทรงมี
พระชนมายุครบ 80 พรรษา ในปพุทธศักราช  2550  เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจ
ทางวิทยาศาสตร  สาขาปโตรเคมี  สายอะโรเมติกสใหแกเยาวชนและผูสนใจท่ัวไป  โดย
มอบใหกับสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาข้ึนไปทั่วประเทศ  และหองสมุดตางๆ 
ตลอดจนผูถือหุน  ลูกคา  และผูสนใจทั่วไป  การจัดทําน้ีไดรับความรวมมือจากภาควิชา
เคมี  คณะวิทยาศาสตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา  เจาคุณทหารลาดกระบังในการ
รวบรวมและเรียบเรียงขอมูล 
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จดหมาย แมจะอยูในยุคของโทรศัพทไรสาย  โทรสาร  และจดหมายอีเลกโทรนิกส  
แตจดหมายยังคงเปนส่ือท่ีมีความสําคัญของการส่ือสารภายในและภายนอกองคการ  
จดหมายเปนเอกสารที่มีลักษณะเปนทางการมากกวาบันทึกความจํา (Memos)  องคการ
นิยมใชจดหมายเพื่อใหขาวสารท่ีถูกตองแกพนักงานและกลุมเปาหมายอื่นๆ  เชน  ผูถือ
หุน  ผูบริโภค  ผูนําความคิดเห็น  สถาบันการศึกษา  สมาชิกรัฐสภา  ส่ือมวลชน ฯลฯ  ได
โดยตรงและอยางรวดเร็ว  และเปนวิธีการที่ผูบริหารระดับสูงส่ือสารกับกลุมเปาหมายใน
ลักษณะของการพูดคุยท่ีใหความรูสึกแบบเปนสวนตัว  จดหมายที่ดีตองชัดเจนท่ีทําใหผูรับ
มีปฏิกิริยาในทางที่นาพอใจ 
 
ใบแทรก ผูท่ีไดรับใบเรียกเก็บเงินคาไฟฟา  คาโทรศัพท  และอื่นๆ  ตลอดจนใน
ซองเงินเดือน  มักจะไดรับใบแทรกแนบมาดวย  ใบแทรกเปนส่ือประชาสัมพันธสําคัญ
เพ่ือใหการสนับสนุนหรือใหทราบขาวสําคัญ  เชน  การเชิญชวนใหผูรับเขียนจดหมายหรือ
แสดงความคิดเห็นไปยังสมาชิกรัฐสภาเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะที่องคการสนับสนุน  
เปนตน  ขอดีสําคัญของใบแทรก  คือ  ขาวสารสงตรงไปยังผูรับท่ีสนใจเรื่องราวนั้นทําใหมี
อัตราการอานและการรับรูสูง  นอกจากนี้ก็เปนการประหยัดคาใชจาย  เพราะใบแทรก
จัดทําไดงายและมีนํ้าหนักเบา  จึงไมตองเสียคาสงเพิ่ม 
 
ประกาศ ส่ือประเภทนี้สามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา  จึงมีการใชอยาง
กวางขวาง  เพ่ือใหพนักงานทราบขาวสารและความเปนไปอยางสม่ําเสมอ  จึงตองมีการ
เปลี่ยนปายประกาศบอยๆ  เพราะการเห็นส่ิงท่ีเห็นเปนประจําจะทําใหเกิดความเบื่อหนาย
จนกลายเปนความไมสนใจที่จะมองอีกตอไปได  ในองคการท่ีมีการใชคอมพิวเตอรอยาง
กวางขวางในองคการ  ก็อาจใชปายประกาศอีเลกโทรนิกส (Electronic bulletin board)  
ในองคการลักษณะน้ี  พนักงานมักเร่ิมตนการทํางานทุกวันดวยการเปดจดหมายอีเลกโทร
นิกสท่ีไดรับ 
 
บันทึกความจํา เปนเคร่ืองมือท่ีใชเพื่อวัตถุประสงคตางๆ  เชน  เพ่ือใหขอมูล  ย้ํา
เตือนขาวสาร  เรียก  เลื่อนหรือยกเลิกการประชุม  ยกยองชมเชยบุคคล  หรืออื่นๆ   
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โปสเตอร นักประชาสัมพันธสามารถใช โปสเตอร ในการใหขอ มูลตางๆ  แก
กลุมเปาหมาย  เชน  การติดตามผนังในอาคารที่ทํางานหรือปายประกาศ  ฯ  ท่ีทําเพื่อย้ํา
เตือนในเรื่องความปลอดภัยในการทํางาน  ผลิตภาพ  คุณภาพ  และอื่นๆ  หรือการสงไป
ยังองคการเพ่ือใหติดประกาศเพื่อใหขอมูลในเรื่องหน่ึง  เชน  การกําหนดการรับสมัคร
นักศึกษาใหม  การประกวดหรือการแขงขัน  เปนตน   
 
เอกสารสรุป  และสําเนาคํากลาวปาฐกถา       เอกสารสรุปน้ันนิยมใชเพื่อใหขอมูล
รายละเอียดเกี่ยวกับความเปนมาและสถานการณแกกลุมเปาหมายที่สนใจในประเด็นท่ีมี
ประโยชนรวมกัน  สวนการสําเนาคํากลาวสุนทรพจนหรือปาฐกถาท่ีแสดงจุดยืนของ
องคการเปนวิธีการที่ใชกันทั่วไปในการส่ือสารไปยังกลุมเปาหมายโดยเฉพาะกลุมท่ีมีความ
คิดเห็นขัดแยงกันในประเด็นหน่ึง 8  วิธีการนี้ยังครอบคลุมถึงการสําเนาบทความท่ี
สนับสนุนความคิดเห็นขององคการจากวารสารอื่นๆ  มาเผยแพรไปยังกลุมเปาหมายดวย    
แตท้ังน้ีตองมีการขออนุญาตพิมพกอนดวยเพื่อปองกันไมไหเกิดคดีความดานการละเมิด
ลิขสิทธิ์  
 
รายงานประจําป รายงานประจําปเปรียบเหมือนเอกสารทางกฎหมาย  ท่ีบริษัท
มหาชนตองจัดทํา  โดยมีขอมูลทางการเงินตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย  เพื่อใหผู
ถือหุนทราบและเช่ือถือ  นอกจากสงไปใหผูถือหุนแลว  ยังสงไปใหตลาดหลักทรัพย  
นักวิเคราะหหลักทรัพย  สถาบันการศึกษา  และผูสนใจอื่นๆ ดวย  ในรายงานประจําปมี
ท้ังภาพ  ขอความ  แผนภูมิ  และอื่นๆ  เปนรายงานที่เสียคาใชจายและเวลาในการจัดทํา
มากท่ีสุด 9  แมวารูปแบบในการจัดทําจะแตกตางกันไป  ปจจุบัน  องคการบางแหงนิยม
จัดทําเปนซีดีเพ่ือสงไปใหผูถือหุนเน่ืองจากเสียคาใชจายนอยกวา  และสามารถจัดทําให
นาสนใจมากกวาในรูปเอกสาร   
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สื่อโสตทัศนูปกรณ 
 
  ส่ื อมวลชนประเภทกระจายเสียง   อันไดแก   วิทยุและโทรทัศน    
โดยเฉพาะโทรทัศนน้ันจะมีขอบังคับของรัฐบาลในการควบคุมการเผยแพรคอนขางมาก  
สวนส่ือโสตทัศนูปกรณขององคการก็มีหลากหลายรูปแบบ  เชน  เทปเสียง  แถบวีดิทัศน  
ภาพยนตร  ส่ือผสม  ฯลฯ 
 
สื่อมวลชนประเภทกระจายเสียง 

ส่ือมวลชนประเภทนี้ท่ีสําคัญคือ  วิทยุ  และโทรทัศน    
 
วิทยุ     วิทยุยังมีบทบาทสําคัญในการเผยแพรขาวสารขอมูลในปจจุบัน  แมวาจะมีส่ือ
ใหมๆ  เกิดข้ึน  เน่ืองจากเปนส่ือท่ีสามารถพกพาไปได  จึงเหมาะกับคนที่ไมไดอยูประจํา
ท่ีแหงใดแหงหนึ่ง  สามารถเขาถึงผูรับในหองนอน  โตะอาหาร  ขณะขับรถไปและกลับ
จากการทํางาน  และอื่นๆ   
  แมวาจะเปนส่ือมวลชน  แตวิทยุใหความรูสึกเปนสวนตัวเพราะลักษณะ
และคําท่ีใชในการใหขาวสาร 
 
โทรทัศน ในศตวรรษที่ 20  โทรทัศนเปนส่ือท่ีมีความสําคัญมากและครอบคลุม
กวางขวาง  เพราะเปนส่ือท่ีใหท้ังขอเขียน  คําพูด  ภาพ  สี  การเคล่ือนไหว  รวมทั้งมี
เสียงดนตรี  เสียงประกอบและอื่นๆ ผสมผสานกันเพื่อใหขาวสารหน่ึง  จึงมีอํานาจในการ
ส่ือสารท่ีไมอาจประเมินคาได  เร่ืองราวที่นําเสนออาจมีความยาวเพียง  60  วินาที  
ภาพยนตรสารคดีความยาวครึ่งหรือหน่ึงช่ัวโมง  จนถึงภาพยนตรชุดส้ันท่ีเสนอติดตอกัน
เปนเวลาหลายวัน  และจากการที่ปจจุบันมีการสงสัญญาณผานดาวเทียม  รายการที่
เผยแพรจึงครอบคลุมไปทั่วโลก  ปจจุบันบางสถานีเผยแพรรายการตลอด  24  ช่ัวโมง  
นอกจากน้ีการเกิดข้ึนของเคเบิลทีวี  ทําใหผูชมมีทางเลือกชมรายการไดมากข้ึน  ท่ีมีผลให
การสื่อสารเปลี่ยนแปลงไป 
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สื่อโสตทัศนูปกรณที่องคการจัดทําข้ึน 
  ส่ือประเภทนี้ท่ีองคการสามารถจัดสรางขึ้นเพ่ือใชในการใหขาวสารแกกลุม
ผูมีสวนไดสวนเสียท้ังภายในและภายนอกองคการมีมากมาย  ดังแสดงในภาพที่  8.2 
 
 
สื่อโสตทัศนูปกรณที่องคการจัดทําข้ึน 
ภาพ  สไลด  ฟลมสตริป  แผนใส   
ภาพยนตร 
ส่ือผสมหรือมัลติมีเดีย 
เทปเสียง   
แถบวีดีทัศน  ซีดีรอม  ดีวีดี 
ตราหรือเคร่ืองหมายขององคการ 
ปายกลางแจง (Billboards) หรือปายบนอาคาร 
ฯลฯ 

 
ภาพที่  8.2 ส่ือโสตทัศนูปกรณท่ีองคการจัดทําข้ึน  

 
 
รูปภาพ  สไลด  และแผนใส    เปนเทคนิคการทําใหภาพนิ่งปรากฏบนจอ  เคร่ืองมือ
เหลาน้ีเสียคาใชจายในการจัดทํานอยกวาภาพยนตรและวีดีทัศน  แตเปนวิธีการที่มี
ประสิทธิผลมากในการเขาถึงกลุมผูรับท่ีมีจํานวนไมมากนัก  การนําเสนออาจทําไดโดย
การบรรยายสด  หรือมีการจัดทําเทปเสียงเพ่ือใชประกอบก็ได  นอกจากจะใชโดยลําพัง
แลว  รูปภาพยังสามารถใชประกอบการเผยแพรเร่ืองราวในส่ือส่ิงพิมพประเภทอื่นๆ ได
ดวย  สวนสไลดน้ัน  อาจมีเพียงขอความเพื่อเนนถึงประเด็นสําคัญท่ีตองการส่ือสาร  หรือ
อาจมีภาพประกอบดวยก็ได  ขณะท่ีแผนใสนิยมใชในหองเรียนหรือกลุมขนาดเล็ก  โดยส่ิง
ท่ีปรากฏในสไลดอาจเปนขอความ  ภาพ  แผนภูมิ  ไดอะแกรม  ลายเสน  และอื่นๆ    
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แถบวีดิทัศน      เม่ือมีการแนะนําในทศวรรษ  1970  แถบว ีดิทัศนกลายเคร่ืองมือ
รูปแบบหนึ่งท่ีนักประชาสัมพันธนํามาใชในดานตางๆ  โดยอาจใชเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ
หรือเปาหมายระยะยาวก็ได  เชน  นํามาใชในการฝกอบรมและเพื่อจูงใจบุคลากรภายใน  
หรือใชในการใหขาวสารแกบุคคลภายนอกองคการ  เชน  การจัดสงรายงานประจําปในรูป
ของวีดีทัศนไปใหกับกลุมผูถือหุนและประชาชนท่ีสนใจ  หรือการจัดทําแถบวีดีทัศนเพ่ือ
การแนะนําวิธีการใชงานสินคาใหแกผูบริโภค  เปนตน  ตอมาเม่ือมีซีดีรอม  ความนิยมใน
การใชแถบวีดีทัศนจึงลดลง 
 
ซีดีรอม       ซีดีรอมไดกลายมาเปนเคร่ืองมือท่ีนักประชาสัมพันธนิยมใชรูปแบบหนึ่ง  
เพราะเสียคาใชจายนอยในการผลิต  มีขนาดเล็กแตสามารถเก็บขอมูลไดมาก  นัก
ประชาสัมพันธจึงนิยมใชในการเก็บขอมูลท้ังขอความ  ภาพ  และเสียงเพื่อใชเปน
ฐานขอมูล  นอกจากน้ียังใชเพ่ือเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับองคการ  สินคาและบริการ  ผูสมัคร  
และแนวคิดตางๆ  ไดอยางครบถวน   
 

การสื่อสารทางวาจา 
  การส่ือสารระหวางบุคคลท้ังการส่ือสารระหวางบุคคลสองคนหรือการ
ส่ือสารระหวางบุคคลหรือองคการกับกลุมผูรับจํานวนมาก  เปนวิธีการที่ไดรับการยอมรับ
วา  เปนรูปแบบการสื่อสารระหวางบุคคลท่ีมีประสิทธิผลมากที่สุด 10  เพราะผูส่ือสาร
สามารถส่ือสารและทราบถึงปฏิกิริยาของผูรับ  จึงสามารถลดความเขาใจผิดท่ีอาจขึ้นได
ในทันที  นอกจากนี้การส่ือสารในลักษณะน้ีใหโอกาสผูพูดในการแสดงอารมณ  การยิ้ม
หรือการใชคําพูดท่ีใหเกียรติผูฟงจะชวยใหผูรับยอมรับขาวสารไดมากกวาการส่ือสารโดย
การเขียน  การส่ือสารประเภทน้ีมีหลายวิธีท่ีนักประชาสัมพันธสามารถเลือกใชได  ดัง
แสดงในภาพที่  8.3 สําหรับรูปแบบท่ีควรใหความสนใจ  ก็มีดังนี้ 
 
การกลาวสุนทรพจน     การเขียนสุนทรพจนเนนที่เน้ือหา  แตการกลาวสุนทรพจนเปน
เร่ืองของการสงขาวสารไปยังผูฟง  ซ่ึงมีความแตกตางกัน  เพราะถึงแมจะมีบทท่ีดีเพียงใด  
แตคําเหลาน้ันจะทรงพลังมากข้ึนหรือไมข้ึนอยูกับผูแสดงสุนทรพจนน้ัน 
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การสื่อสารระหวางบุคคล  
การบรรยาย  การกลาวสุนทรพจนหรือแสดงปาฐกถา   
การประชุม 
การสัมมนา 
การถามตอบคําถาม 
การใหการ (Testimonials) 
การฝกอบรม 
การสาธิต 
การสัมภาษณ 
การพูดคุยสนทนา 
ขาวลือ 

 
ภาพที่  8.3 รูปแบบตางๆ ของการส่ือสารระหวางบุคคล  

 
  การกลาวสุนทรพจน  อาจทําเพ่ือใหขาวสาร  จูงใจ  หรือเพ่ือเฉลิมฉลองก็
ได  การกลาวสุนทรพจนเพ่ือใหขาวสารน้ันเปนการบอกผูรับถึงบางส่ิงบางอยางท่ีผูฟงยัง
ไมรูหรือยังไมเขาใจ  เชน  การขยายโรงงาน  ปญหาดานงบประมาณการศึกษาของ
ประเทศ  ฯลฯ  หรืออาจกลาวสุนทรพจนเพ่ือจูงใจใหผูฟงกระทําบางอยาง  เชน  การ
ลงคะแนนให  การกระทําเพ่ือประหยัดพลังงาน  การบริจาคเงิน  เปนตน  หรืออาจกลาว
สุนทรพจนเพ่ือยกยองบุคคลหรือองคการในโอกาสตางๆ   เชน  การไดรับรางวัล  ฯลฯ  
  ในการกลาวสุนทรพจนน้ันเปนการใหขอมูลแกกลุมเปาหมายเฉพาะ  จึง
ตองรูจักกลุมผูฟงในดานตางๆ เพ่ือใหขอมูลท่ีจะทําใหผูฟงมีทัศนคติหรือดําเนินการท่ี
ตองการเม่ือฟงจบแลว  โดยทั่วไป  ผูไดรับเชิญใหกลาวสุนทรพจนหรือปาฐกถาน้ันเปนท่ี
ยอมรับกันวา  เปนผูมีความรูความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีพูด  ดังน้ันผูฟงจึงตองการรูถึง
ความคิดและการวิเคราะหของผูพูด  เชน  นักเศรษฐศาสตร  แทนที่จะพูดเฉพาะวา  
เศรษฐกิจมีแนวโนมไมดี  แตควรระบุเหตุผลและวิธีการที่จะแกปญหาน้ันดวย  เปนตน  
  การกลาวสุนทรพจนควรใชขอมูลปจจุบัน  ไมควรใชขอมูลในอดีต  หาก
เร่ืองท่ีจะพูดเปนเร่ืองเกาก็ควรพูดในมุมมองใหมๆ  สําหรับความยาวในการพูดน้ัน  
โดยท่ัวไปควรพูดประมาณ  20  นาที 11  หากตองพูดในสถานการณท่ีมีผูพูดหลายคนควร
รูวา  คนอื่นจะพูดในประเด็นใด  เพื่อจะไดไมพูดเร่ืองเดียวกัน   
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การประชุม    การประชุมเปนการนําบุคคลมารวมกัน  และแสดงความคิดเห็นอยาง
เปดเผยที่ใหโอกาสในการพูดและการฟง  เชน  การประชุมคณะทํางาน  การประชุม
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพ  ฯลฯ  การประชุมจัดเปนการส่ือสารแบบสองทางท่ีอาจ
เปนรูปแบบการส่ือสารท่ีมีประสิทธิผลมากท่ีสุดหรือนาเบื่อมากท่ีสุดก็ได  การประชุมอาจ
จัดข้ึนเพ่ือหาวิธีการแกไขขอขัดแยง  หรือเพ่ือตัดสินใจในเรื่องสําคัญๆ  การประชุมอาจ
เปนไปอยางเปนมิตร  หรือมีการโตแยงกันอยางรุนแรงก็ได  แมวาการประชุมจะถือเปน
การส้ินเปลืองเน่ืองจากบุคคลตองหยุดทํางานประจํา  แตความคิดท่ีไดจะเปนประโยชนตอ
องคการในระยะยาว  ในองคการธุรกิจขนาดใหญท่ีมีการดําเนินงานทั่วโลก  อาจจัดใหมี
การประชุมผานส่ืออีเลกโทรนิกสท่ีเช่ือมโยงผูเขารวมประชุมจากท่ัวโลกได 
 
การสัมภาษณ     การสัมภาษณเปนวิธีการหนึ่งในการใหขอมูลไปยังกลุมเปาหมาย  
ซ่ึงความสามารถของผูใหสัมภาษณจะมีความสําคัญตอความสําเร็จ  ในการสัมภาษณไมวา
จะเปนการสัมภาษณสดทางโทรศัพทเพ่ือเผยแพรทางวิทยุหรือโทรทัศน  หรือสัมภาษณ
ผานส่ือส่ิงพิมพ  ผูใหสัมภาษณตองใหขอมูลท่ีเปนท่ีสนใจแกผูรับ  ท่ีจะกลาวรายละเอียด
ในบทท่ี  12 
 
การสนทนา     การพูดคุยระหวางบุคคลเปนรูปแบบการสื่อสารทางวาจาท่ีมีผลตอ
ความคิดเห็นของบุคคลมาก12  จากการวิจัยพบวา  บุคคลมักไมยอมรับสินคาหรือความคิด
ใหมๆ หากเพ่ือนหรือญาติไมแนะนํา  และการส่ือสารระหวางเพื่อนหรือญาติมีผลตอ
ความคิดและพฤติกรรมของบุคคลมากกวาการโฆษณา  
 
ขาวลือ  ขาวลือจะแพรกระจายไปอยางรวดเร็วและยากที่จะควบคุมได  ขาวลือ
ไมใชส่ือทางการ  แตเปนส่ือท่ีจะใหขอมูลบางอยางไดอยางรวดเร็ว  และใหความรูสึก
ต่ืนเตน  อยางไรก็ตาม  บางคร้ังขาวลือก็กอใหเกิดผลเสียได  เชน  ขาวลือเกี่ยวกับการ
ปลดพนักงานออก  การที่บริษัทคูแขงจะเขาซ้ือกิจการ  การปฏิวัติซอน  ฯลฯ  นัก
ประชาสัมพันธตองใหความสนใจตอขาวลือ  เม่ือใดก็ตามที่มีการซุบซิบนินทาหรือขาวลือท่ี
ไมเปนอันตรายก็ไมตองดําเนินการใดๆ  แตเม่ือมีขาวลือท่ีอาจกอใหเกิดปญหา  นัก
ประชาสัมพันธก็ตองใหขอมูลที่ถูกตองเปนจริงเกี่ยวกับเร่ืองน้ันอยางชัดเจน  เพื่อลดความ
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สื่ออีเลกโทรนิกส 
  จากความกาวหนาทางเทคโนโลยีดานการส่ือสารท่ีพัฒนาอยางรวดเร็วทํา
ใหเกิดส่ือรูปแบบใหมๆ  ข้ึนเปนอันมาก  เชน  เคเบิลทีวี  การส่ือสารผานดาวเทียม 
อินเตอรเน็ท  เว็บไซต  เว็บบล็อก  ขาวสารอัตโนมัติ (Instant message - IM)  ฯลฯ  ดัง
แสดงในภาพที่  8.4  ส่ือประเภทน้ีนิยมเรียกวา  ส่ืออีเลกโทรนิกส   
 
สื่ออีเลกโทรนิกส 
อินเตอรเน็ท  อินตราเน็ท  เอ็กตราเน็ท 
จดหมายอีเลกโทรนิกสหรืออีเมล 
เว็บไซต  เว็บล็อก  
หองสนทนา (Chat room)  กลุมขาว (Newsgroup) 
Online conference,  Video conference,  Web conference 
การประชุมทางไกลผานดาวเทียม (Teleconference) 
ปายอีเลกโทรนิกส 
จอคอมพิวเตอร 
เกมคอมพิวเตอร 
โทรสาร  โทรศัพท   
การสงขาวสารส้ัน (Single message sending หรือ SMS)  Multimedia message sending หรือ MMS 
ศูนยบริการ (Call center)  สายดวน (Hot Lines)   

 
   ภาพที่  8.4 รูปแบบตางๆ ของส่ืออีเลกโทรนิกส  

 
 

PR 414   221 



งานพิเศษ 
  งานพิเศษเปนงานที่องคการจัดข้ึนเพื่อใหขาวสารแกกลุมเปาหมาย  งาน
พิเศษจัดเปนกิจกรรมท่ีองคการสามารถควบคุมได  เพราะองคการเปนผูเสียคาใชจายใน
การจัดกิจกรรมน้ัน  จึงสามารถควบคุมประเด็นของขาวสารที่ตองการเผยแพรได  ตัวอยาง  
ในการกลาวสุนทรพจนน้ัน  ผูบริหารสามารถกลาวกับพนักงานวา  บริษัทซาบซ้ึงใจในสิ่งท่ี
พนักงานมุงม่ันและต้ังใจดําเนินงานเพื่อองคการ  หรือการจัดทําแผนพับท่ีใหรายละเอียด
ของเงินพิเศษท่ีจะจายใหกับพนักงานได 

งานพิเศษมักเปนกิจกรรมท่ีนักประชาสัมพันธจัดข้ึนเพื่อใหความบันเทิง
ควบคูไปกับการใหขาวสาร  ในการจัดงานพิเศษนั้น  ผูจัดมักตองการโอกาสในการส่ือสาร
แบบเฉพาะตัวกับกลุมเปาหมาย  และโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกันได
โดยตรง     

งานพิเศษที่จัดข้ึนน้ันมีมากมายหลายรูปแบบ  อาจเปนการเปดใหชม
กิจการ  การเฉลิมฉลองความสําเร็จในการดําเนินงาน  การจัดการว่ิงมาราธอนเพ่ือทําลาย
สถิติ  ฯลฯ  ดังแสดงในภาพที่  8.5   

งานพิเศษที่จัดข้ึนนี้ควรจัดใหนาสนใจ  มีคุณคาของความเปนขาว  เพื่อให
เปนท่ีสนใจของกลุมเปาหมายและส่ือมวลชน  ซ่ึงการวางแผนการจัดงานที่ดีจะชวยให
บรรลุผลท่ีตองการไดดีข้ึน  นอกจากนี้หากเปนไปได  การเชิญดารานักแสดง  หรือผูมี
ช่ือเสียงมารวมงาน  จะทําใหงานไดรับความสนใจมากขึ้น 

สําหรับลักษณะของงานพิเศษท่ีจัดข้ึนน้ัน  อาจเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินงานตามปกติขององคการ  หรือเกิดจากการวางแผนเพื่อดึงดูดความสนใจมาสู
บางลักษณะหรือบางแงมุมขององคการ  หรือกิจกรรมที่องคการจัดข้ึนในโอกาสพิเศษ
ตางๆ  ท่ีองคการจัดข้ึนโดยลําพัง  หรือจัดทําหรือใหความรวมมือกับกลุมหรือองคการอื่นๆ  
ก็ได  งานพิเศษอาจจัดข้ึนเพ่ือเปดใหมีผู เขารวมงานเปนพันๆ คน  หรือไมเปดให
สาธารณชนเขารวมงานก็ได  หรืออาจจัดตอเน่ืองเปนระยะเวลาหลายเดือน  หรืออาจใช
เวลาเพียง  1-2  นาทีก็ได  กิจกรรมหรืองานท่ีจัดข้ึนอาจเปนกิจกรรมเล็กๆ  เชน  การ
อนุญาตใหคนในชุมชนเขาไปตกปลาในบริเวณทะเลสาบขององคการ  ฯ  หรือเปนกิจกรรม
ใหญ  เชน  การใหทุนเพื่อสนับสนุนการคนหาวิธีรักษาโรคเอดส  เปนตน  กิจกรรมที่จัด
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นิทรรศการ – นิทรรศการภาพถาย 
การแถลงขาว – การเปดตัวสินคาใหม  การเปล่ียนแปลงนโยบายหรือผูบริหารใหม  ฯลฯ 
การจัดงานแสดงสินคา 
การประชุม  การสัมมนา   
การจัดงานครบรอบป  การเปดโรงงาน/อาคารใหม 
การจัดงานมอบรางวัล  งานเกษียณอายุ  งานแสดงความยินดี 
การเปดใหชมอาคาร  สํานักงาน  โรงงาน  กิจการ ฯลฯ  
การแขงขัน – การแขงแรลล่ี  การแขงขันกฬีา  การแขงขันรองเพลง 
การประกวด – การประกวดคําขวัญ  การแตงกายดวยผาไทย  ฯลฯ 
การจัดพาเหรด   
การสนับสนุน (Sponsorships)  -  การสนับสนุนรายการโทรทัศน  การสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ท้ังดานบันเทิง

กีฬา  ศิลปะ  และอ่ืนๆ 
การแสดงละคร  ดนตรี  ศิลปะ  ดอกไม  ภาพยนตร 
การสาธิตสินคา  แฟชั่นโชว 
การใหทุน  อุปกรณการศึกษา  และอ่ืนๆ 
การรณรงคทําความสะอาดหาดทราย  หองน้ํา  
งานรื่นเริง  เทศกาล  และงานดานวัฒนธรรมตางๆ  เชน เทศกาลตรุษจีนเยาวราช  ฯลฯ 
การจัดทําส่ิงท่ีมากท่ีสุด  ใหญท่ีสุด  ฯลฯ  

 
  ภาพที่  8.5 รูปแบบตางๆ ของงานพิเศษ 

 
 
ข้ึนอาจเปนกิจกรรมที่ไมซับซอนคือสามารถทราบถึงวัตถุประสงคในการจัดกิจกรรมนั้น
อยางชัดเจน  เชน  การจัดประชุมส่ือมวลชนเพื่อแนะนําสินคาใหม  ฯ  หรืออาจเปน
กิจกรรมที่มีความซับซอน  คือกิจกรรมน้ัน  นอกจากจะมีวัตถุประสงคโดยตรงแลวยังมี
วัตถุประสงคอื่นท่ีไมไดเปดเผยอีก  เชน  การจัดอภิปรายเกี่ยวกับบานในฝนของคน
อเมริกันในการจัดแสดงท่ีจัดข้ึนท่ีกรุงมอสโคว  เพ่ือแสดงถึงขอดีของวิถีการดํารงชีวิตแบบ
อเมริกัน  (และผลิตภัณฑตางๆ  ในบานน้ัน)  เปนตน  กิจกรรมน้ีนอกจากตองการเผยแพร
ถึงวิถีการดํารงชีวิตของคนอเมริกันแลว  ยังมีวัตถุประสงคเชิงพาณิชย  คือ  เพ่ือขาย
ผลิตภัณฑตกแตง  เฟอรนิเจอร  และอื่นๆ  ท่ีคนอมริกันใชดวย  หรือกิจกรรมท่ีจัดข้ึนอาจ
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  ขอดีสําคัญของการจัดงานพิเศษ  คือ  การใหขาวสารในลักษณะที่ไมจงใจ  
หรือกลาวไดวา  งานพิเศษเปนส่ือท่ีใหขาวสารในลักษณะที่กลุมเปาหมายไมไดคาดหวัง  
อยางไรก็ตาม  งานพิเศษท่ีจัดข้ึนมักเสียคาใชจายสูง  และตองใชเวลาในการจัดเตรียมงาน
ท่ีดี  องคการบางแหงจึงอาจจางบริษัทท่ีมีความเช่ียวชาญในดานน้ีเขามาชวยในการ
ดําเนินงาน 
 
สื่อที่ควบคุมไดและควบคุมไมได 

 
ในการส่ือสารไปยังกลุมเปาหมายนั้น  หากพิจารณาดานความสามารถใน

การควบคุมเน้ือหารท่ีเผยแพรแลว  สามารถแยกสื่อไดเปน  2  ประเภท  คือ  ส่ือท่ี
องคการไมสามารถควบคุมได  และส่ือท่ีองคการสามารถควบคุมได  
 
สื่อที่ไมสามารถควบคุมได 

ในบางโครงการ  นักประชาสัมพันธอาจเลือกเผยแพรเร่ืองราวเกี่ยวกับ
องคการและการดําเนินงานดานตางๆ โดยผานส่ือมวลชน  เชน  วิทยุ  โทรทัศน  
หนังสือพิมพ  นิตยสาร รวมถึงเว็บไซตท่ีเสนอขาวไปยังกลุมเปาหมาย  ส่ือมวลชนจัดเปน
ส่ือท่ีองคการไมสามารถควบคุมเน้ือหา  และบริบท (Context) ในขณะเผยแพรขาวสารได  
เน่ืองจากเม่ือสงเร่ืองราวไปยังส่ือมวลชนแลว  ส่ือจะเปนผูพิจารณาเลือกเผยแพร  น่ันคือ  
นักประชาสัมพันธไมอาจบอกสถานีโทรทัศนวา  ควรเผยแพรขาวใด  หรือไมอาจบอกให
เว็บไซตบางเว็บ  เชน  ยาฮู  กูเกิล ฯลฯ  วา  ควรนําขาวใดมาเปนพาดหัวในหนาแรกของ
เว็บ  โดยท่ัวไป  บรรณาธิการจะเปนผูคัดกรองขาวสารตางๆ  และตัดสินใจวาควรเสนอ
ขาวใด  ในลักษณะใด  ส่ืออาจเลือกเผยแพรเร่ืองราวทั้งหมด  เผยแพรเฉพาะบางสวน  
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  การส่ือสารโดยใชส่ือมวลชนนั้นมีวัตถุประสงคท่ีจะใหส่ือมวลชนเผยแพร
ขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานและกิจกรรมอื่นๆ ขององคการในทางที่ดี  สําหรับรูปแบบ
มาตรฐานที่ใชในการสงขาวสารไปยังส่ือประเภทน้ี  ไดแก  เอกสารขาว  บทความ  ภาพ
ขาว  การแถลงขาวแกส่ือมวลชน  ฯลฯ   
  ส่ือประเภทนี้ยังอาจเสนอเรื่องราวที่ตรงขามกับส่ิงท่ีนักประชาสัมพันธ
ตองการดวย  ตัวอยาง  ส่ืออาจทราบวา  ธุรกิจแหงหน่ึงวางแผนจะยายโรงงานไปยัง
ประเทศเพื่อนบานกอนที่องคการจะแถลงใหประชาชนทั่วไปทราบ   ส่ือจึงอาจสงผูส่ือขาว
ไปสัมภาษณซีอีโอของบริษัทน้ันเกี่ยวกับเร่ืองน้ี  ในกรณีน้ีผูบริหารไมควรปฏิเสธวาไมมี
การยายโรงงาน  เพราะจะเปนการใหขาวท่ีไมเปนความจริง  ซ่ึงเปนการผิดจริยธรรม  และ
ผูส่ือขาวก็จะไปหาขอมูลจากแหลงอื่น  ผูบริหารอาจตอบเพียงวา  “เราจะแถลงเรื่องน้ีใน
เวลา 2-3 วันขางหนา”  แมวาส่ือจะไมคอยพอใจในคําตอบที่ไดรับมากนัก  แตก็ไมไดให
รายละเอียดกอนกําหนดเวลาที่องคการกําหนดไว  อยางไรก็ตาม  หากเปนไปไดองคการ
ควรเลื่อนการประกาศเร่ืองน้ีใหคนท่ัวไปทราบใหเร็วข้ึนมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 
 
สื่อที่องคการควบคุมได 
  ส่ือท่ีองคการสามารถควบคุมเน้ือหา  รูปแบบ  ความถี่  และอื่นๆ ไดเปน
ส่ือท่ีองคการตองเสียคาใชจายในการผลิต  คาเน้ือท่ีหรือเวลาท่ีใชในการเผยแพรขาวสาร
ไปยังกลุมเปาหมาย  ดังน้ันองคการจึงสามารถเลือกคํา  ขอความ  ภาพ  รูปแบบที่จะ
เสนอได  ตลอดจนวันเวลาและความถี่ในการเผยแพรได  ตัวอยาง  ปายกลางแจงจัดเปน
ส่ือท่ีองคการควบคุมได  เพราะองคการสามารถควบคุมเน้ือหา  ลักษณะที่ปรากฏ  รวมถึง
ทําเลที่ติดต้ังปายน้ัน  เปนตน  ส่ือประเภทนี้มีท้ังส่ือส่ิงพิมพ  ส่ือโสตทัศนูปกรณ  การ
ส่ือสารระหวางบุคคล  และส่ืออีเลกโทรนิกส   เชน  แผนพับ  จดหมาย  รายงานประจําป  
ภาพยนตร  สไลด  การกลาวสุนทรพจน  การประชุม  การสัมภาษณ  เว็บไซต  ฯลฯ  
รวมถึงงานพิเศษตางๆ ดวย 

PR 414   225 



ขอดีขอเสียของสื่อที่ควบคุมไดและสื่อที่ควบคุมไมได 
  ส่ือท่ีองคการควบคุมไดและควบคุมไมไดตางก็มีท้ังขอดีและขอเสีย  
สําหรับส่ือท่ีองคการควบคุมไดน้ันมีขอดีท่ีสําคัญคือ  นักประชาสัมพันธสามารถเลือกคํา
และภาพท่ีจะเผยแพรได  รวมถึงสามารถกําหนดวันเวลาและความถี่ท่ีเผยแพรได  สวน
ขอเสียท่ีสําคัญคือ  ขาดความนาเช่ือถือ  เน่ืองจากผูรับขาวรูวา  องคการควบคุมขาวสาร
ได  จึงอาจระแวงสงสัยวาขอมูลท่ีใหมาน้ันเปนความจริงหรือไม  และขอเสียอีกประการ
หน่ึงคือคาใชจาย  โดยท่ัวไป  องคการตองเสียคาใชจายในการผลิตและเผยแพรเพ่ือท่ีจะ
ควบคุมเน้ือหาท่ีเผยแพร  เชน  ในการโฆษณาก็ตองเสียคาเน้ือท่ีหรือเวลา  ในการจัดทํา
แผนพับก็ตองเสียคาใชจายในการผลิต  เปนตน  นอกจากน้ียังตองคํานึงถึงขอกําหนดทาง
กฎหมายดวย 

สําหรับส่ือท่ีองคการไมสามารถควบคุมไดจะมีขอดีท่ีสําคัญคือ  มีความ
นาเช่ือถือมากกวาเพราะผู รับทราบวา  นักประชาสัมพันธไมไดเปนผูตัดสินใจเลือก
เร่ืองราวและเน้ือหาท่ีเผยแพร  นอกจากนี้ก็เสียคาใชจายในการเผยแพรนอยกวา  
เน่ืองจากนักประชาสัมพันธจะเสียคาใชจายในการผลิต เชน  การจัดทําเอกสารขาว  เทป
เสียง  แถบวีดีทัศน  ซีดีรอม  หรือการเตรียมงาน  เชน  การแถลงขาว  การใหสัมภาษณ  
เปนตน  แตไมเสียคาเน้ือท่ีหรือเวลาท่ีใชในการเผยแพรขาวสารนั้นเน่ืองจากส่ือจะเปนผู
พิจารณาเลือกขาวสารเพื่อเผยแพร  สวนขอเสียสําคัญของส่ือประเภทน้ีคือ  นัก
ประชาสัมพันธไมสามารถควบคุมเน้ือหา  วันเวลา  และความถี่ท่ีเผยแพรได  แมวาอาจใช
ความพยายามอยางมีจริยธรรมเพื่อใหขาวสารนั้นไดรับการเผยแพรก็ตาม 
  อยางไรก็ตาม  ในบางคร้ังก็ยากที่จะระบุวา  ส่ือหน่ึงเปนส่ือท่ีควบคุมได
หรือควบคุมไมได  เชน  ในการแถลงขาวแกส่ือมวลชนน้ัน  ในตอนแรกที่ใหขาวสารน้ัน  
องคการสามารถควบคุมขาวสารได  แตเมื่อเปดใหส่ือซักถาม  แมวาอาจควบคุมคําตอบได  
แตไมอาจควบคุมคําถามได  ในชวงน้ีจึงเปนกิจกรรมที่ไมอาจควบคุมไดท้ังหมด  และเมื่อ
ส่ือมวลชนนําไปเผยแพรน้ัน  นักประชาสัมพันธก็ไมสามารถควบคุมใหส่ือเผยแพรใน
ลักษณะท่ีตองการได  
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สื่อแยกตามขอบเขตการใชงาน 
  การแยกประเภทของส่ือตามวิธีน้ีสามารถแยกสื่อเปน  2  ลักษณะสําคัญ
คือ  ส่ือท่ีเขาถึงกลุมเปาหมายภายใน  และภายนอกองคการ 
 
สื่อภายในองคการ 
  ส่ือท่ีใชเพื่อเขาถึงกลุมเปาหมายภายในองคการน้ัน  สวนมากเปนส่ือท่ี
องคการจัดทําข้ึนเองเพ่ือใหขาวสารแกกลุมเปาหมายในองคการ  อันไดแก  พนักงานของ
องคการธุรกิจ   ครูอาจารย  เจาหนาท่ีและนักเรียนนักศึกษาปจจุบันของสถาบันการศึกษา 
แพทย  พยาบาล  เจาหนาท่ีและคนไขในสําหรับโรงพยาบาล  เปนตน  ตัวอยางของส่ือ
ประเภทนี้  คือ  จดหมายขาว  วารสารภายใน  ประกาศ  ใบแทรกในซองเงินเดือน  เสียง
ตามสาย  โทรทัศนวงจรปด  แถบวีดิทัศน  การประชุม  เว็บไซต  อินตราเน็ท  อีเมล  และ
งานพิเศษตางๆ  เชน  การแจกรางวัลพนักงานดีเดน  งานเกษียณอายุ  การจัดงาน
สังสรรคประจําป  ฯลฯ 
 
สื่อภายนอกองคการ 
  ส่ือท่ีองคการใชเพื่อเขาถึงกลุมเปาหมายภายนอกองคการ  ไมวาจะเปน  
ส่ือมวลชน  ผูบริโภค  ผูถือหุน  ชุมชน  ฯลฯ  น้ันมีท้ังส่ือมวลชน  และส่ือท่ีองคการจัดทํา
ข้ึนเพื่อใหขาวสารแกกลุมเปาหมายที่ตองการ  ตัวอยาง   ในการเผยแพรขาวสารไปยังผู
ถือหุนหรือนักลงทุนน้ัน  องคการสามารถเลือกใชส่ือตางๆ  อาทิ  จดหมายและวารสาร
สําหรับผูถือหุน  การประชุมผูถือหุน  รายงานประจําป  โทรศัพท  การโฆษณา  เอกสาร
ขาว  ภาพขาว  และบทความที่สงไปยังส่ือมวลชนเพื่อใหเผยแพรให  เว็บไซต  และงาน
พิเศษตางๆ  ท่ีจัดข้ึน  เชน  การเปดใหชมโรงงาน  เปนตน       
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การตัดสินใจเลือกส่ือ 

ดวยเหตุท่ี  ส่ือแตละชนิดมีลักษณะ  ขอดีและขอเสียแตกตางกัน  ส่ือและ
กิจกรรมที่นักประชาสัมพันธสามารถเลือกใชในโครงการตางๆ น้ัน  จึงมีขอบเขตและ
แนวทางในการใชแตกตางกัน  ดังแสดงในตารางที่  8.1   

นักประชาสัมพันธตองรูและเขาใจเกี่ยวกับส่ือ  ท้ังในดานลักษณะ  กลไก
การทํางานและเทคโนโลยี  ตลอดจนขอดีขอเสียของแตละส่ือ  กอนท่ีจะเสียเวลา  ความคิด
สรางสรรคในการจัดเตรียมรูปแบบของขาวสารที่เหมาะสมกับส่ือน้ัน  และเงินท่ีตองใชใน
ส่ือน้ัน   

โครงการประชาสัมพันธหน่ึงอาจเปนโครงการที่ประกอบดวยกิจกรรมหลัก
ท่ีตองทุมเทกําลังคน  ความสามารถและทรัพยากรอื่นๆ  ท่ีมีอยูเพ่ือดําเนินการใหเสร็จส้ิน  
เชน  การขายดอกปอปปเพ่ือหาทุนสําหรับทหารผานศึก  ในแตละปจะมีการรณรงคขาย
ดอกปอปปเพียงวันเดียวคือในวันทหารผานศึกหรือวนใดวันหน่ึงที่กําหนดข้ึน  อาจกอน
หรือหลังวันทหารผานศึกก็ได  ฯ  หรืออาจเปนโครงการที่ประกอบดวยกิจกรรมสําคัญๆ  
หลายรูปแบบและกิจกรรมยอยๆ  สนับสนุนอีก  กิจกรรมตางๆ  ของโครงการลักษณะนี้จะ
คาบเกี่ยวซับซอนแลวจะตองดําเนินการอยางตอเน่ืองเพ่ือบรรลุถึงเปาหมายเดียวกัน  
โดยท่ัวไป  ลักษณะนี้มักจะมีระยะเวลาดําเนินการเปนเวลานานหลายเดือนหรือเปนป  
เชน  โครงการจัดหาทุนเพื่อสรางตึก  ภปร  ตึกผูปวยนอก  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  ท่ีมี
ท้ังการจัดรายการพิเศษทางสถานีโทรทัศนในโอกาสพิเศษตางๆ  การจัดทํา  “สลากบํารุง 
กาชาด”  เพื่อจําหนายหารายได  และกิจกรรมอื่นๆ  นอกเหนือจากการเผยแพรขาวสาร
โดยสมํ่าเสมอ  และเม่ือมีกิจกรรมสําคัญๆ  เปนตน   

สําหรับการตัดสินใจเลือกส่ือหรือกิจกรรมนั้น   จะตองพิจารณาปจจัย
ตอไปน้ี 

1. กลุมเปาหมายท่ีตองการเขาถึง   
2. ลักษณะของสื่อหรืองานพิเศษในดานตางๆ  เชน  ระดับการเขาถึงของ

แตละส่ือท่ีเลือกใช  ความนาเช่ือถือของแตละส่ือ  ฯลฯ 
3. คาใชจายในการเลือกส่ือหรือกิจกรรมนั้น  เพราะองคการมีงบประมาณ

จํากัด  จึงตองเลือกส่ือหรือกิจกรรมใหเหมาะสมกับงบประมาณท่ีมีอยู   
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ลักษณะ สื่อมวลชน สื่อ
ปฏิสัมพันธ 

สื่อที่ งานพิเศษ 
ควบคุมได 

สื่อแบบ
เผชิญหนา 

จูงใจผูรวมงาน เพ่ือใหยอมรับ แนวการใช สรางการรับรู ตอบคําถาม เพ่ือสงเสริม    
เสริมทัศนคติให เพ่ือแกไข แลกเปล่ียน    กิจการ 
   มั่นคง       ขอมูล ใหขอมูลท่ีมี 

   รายละเอียด  
   มากๆ 

ปญหา 

ลักษณะ ไมเปนสวนตัว ไมเปนสวนตัว ไมเปนสวนตัว กึ่งสวนตัว 
การส่ือสาร 

เปนสวนตัว 

รูปแบบ ทางเดียว กึ่งสองทาง ทางเดียว กึ่งสองทาง 
การส่ือสาร 

สองทาง 

ระดับ
เทคโนโลยี 

ขั้นสูง ขั้นสูง ระดับกลาง ระดับกลาง ไมสูง 

เจาของส่ือ องคการดานส่ือ องคการ องคการ
สปอนเซอร 

องคการ
สปอนเซอร 

ไมม ี

ผูเลือกเนื้อหา ส่ือหรือ ผูรับสาร องคการ
สปอนเซอร 

องคการ
สปอนเซอร 

ผูสง 
 บุคคลท่ีสาม และผูรับสาร 
การมีสวนรวม
ของผูรับสาร 

นอย มาก ปานกลาง ปานกลาง มาก 

ก า ร เ ข า ถึ ง
กลุมเปาหมาย 

สูง ปานกลางถึงต่ํา ปานกลางถึงต่ํา ต่ํา ต่ํา 

ค า ใ ช จ า ย ใ น
การเขาถึง 

ต่ํามาก ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง สูง 

ปญหา - การแขงขัน - การเขาถึงงาย 
- availability 

- การออกแบบ - ผูเขารวมงาน - การมอบ
อํานาจ - มีขาวสารท่ี - การแจกจาย - บรรยากาศ 

   เผยแพรมาก - Personal 
dynamics 

 
   

ตารางที่  8.1 การเปรียบเทียบลักษณะตางๆ ของส่ือและกิจกรรม 
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อยางไรก็ตาม  ในการตัดสินใจเลือกส่ือน้ัน  ไมควรคํานึงเฉพาะ
คาใชจายท้ังหมดที่ตองเสียไปเทาน้ัน  แตควรพิจารณาคาใชจาย
เปรียบเทียบกับผลที่ไดรับจากการใชส่ือน้ัน 

4. ลักษณะและเนื้อหาของขาวสารท่ีจะเผยแพร  เพราะสื่อหรือกิจกรรมที่
พัฒนาจากแนวคิดและเหมาะสมกับลักษณะเนื้อหาของขาวสาร  จะ
ดําเนินการไดผลดีกวาส่ือหรือกิจกรรมท่ีไมสอดคลองกับลักษณะ
เน้ือหาของขาวสารน้ัน 

5. วันท่ีตองการใหกลุมเปาหมายไดรับขาวสารและมีปฏิกิริยาตอบสนอง  
หรือเม่ือขอจํากัดดานเวลาในการเผยแพรขาวสาร 

 
จํานวนส่ือหรืองานพิเศษท่ีจะใชในโครงการนั้น  ไมสามารถใชไดโดยไม

จํากัด  เพราะในองคการจะมีทรัพยากรตางๆ  ไมวาจะเปน  บุคลากร  งบประมาณ  และ
อื่นๆ  จํากัด  จึงไมสามารถที่จะทําทุกส่ิงทุกอยางที่ตองการได  นอกจากนี้  หากมีกิจกรรม
มากเกินไปอาจนําไปสูความสับสนในกลุมผูรับขาวสารได  ดังน้ัน  นักประชาสัมพันธจึง
ตองเลือกส่ือและกิจกรรมใหเหมาะสม 

การดําเนินโครงการแตละโครงการนั้น  อาจมีกลยุทธท่ีจะใชเพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีตองการไดหลายกลยุทธ  น่ันคือ  สามารถใชส่ือและกิจกรรมไดหลาย
รูปแบบเพื่อใหบรรลุเปาหมายท่ีตองการ  ในกรณีท่ีตองใชส่ือหรือกิจกรรมพิเศษหลาย
ประเภท  ควรกําหนดวา  ส่ือหรืองานพิเศษใดจะใชเปนส่ือหลัก  และส่ือใดใชเพื่อสนับสนุน   
และในแตละกลยุทธก็สามารถใชเคร่ืองมือหรือเทคนิคในการดําเนินงานใหเปนไปตามกล
ยุทธน้ันไดหลายวิธีเชนเดียวกัน   
 
ตัวอยาง องคการแหงหน่ึงมีพนักงานลาออกบอยๆ  และในอัตราท่ีสูง  คือ  
ประมาณ  40  เปอรเซ็นต  ทําใหตองมีการคัดเลือกและฝกอบรมพนักงานใหมกวา  5,000  
คนทุกป  เปนผลใหบริษัทมีคาใชจายในการดําเนินงานสูงข้ึน  และยังกอใหเกิดความ
ยุงยากในการวางแผนกําลังคนในระยะยาวดวย  องคการจึงมีการคนหาสาเหตุของการ
ลาออกโดยการสอบถามจากพนักงานท่ีลาออก  และพบวา  พนักงานจํานวนมากตัดสินใจ
ลาออกเพราะไมเขาใจถึงเหตุผลในการกําหนดนโยบายดานตางๆ ขององคการ 
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  จากสถานการณขางตน  สามารถระบุไดวา 
 
ปญหาขององคการ  คือ การท่ีพนักงานขององคการแหงหน่ึงมีการลาออกเพิ่มข้ึน

เร่ือยๆ  เน่ืองจากไมเขาใจถึงเหตุผลในการกําหนดนโยบาย
ตางๆ ขององคการ 

 
วัตถุประสงคขององคการ  คือ    เพื่อลดอัตราการลาออกของพนักงานลง  15  เปอรเซ็นต  

ภายในเวลา  1  ป 
 
วัตถุประสงคดานการประชาสัมพันธ  คือ    เพ่ือใหพนักงานอยางนอย  60  เปอรเซ็นตรู

ถึงเหตุผลในการกําหนดนโยบายตางๆ  ภายในเวลา  1  ป  
เพราะหากพนักงานเขาใจถึงเหตุผลในการกําหนดนโยบาย
ขององคการแลว  อาจไมลาออกจากองคการก็ได 

 
กลยุทธดานส่ือ  คือ    การใชส่ือขององคการในการใหขาวสารแกพนักงาน  เพราะใน

สถานการณน้ีเปนการประชาสัมพันธภายในที่มุงใหขาวสารแกกลุม
พนักงานเทาน้ัน 

 
ยุทธวิธีดานส่ือ  มีดังนี้ 

1. จัดทําจดหมายขาวฉบับพิเศษเพ่ืออธิบายเหตุผลของการกําหนดนโยบาย
ดานตางๆ ขององคการสงไปใหพนักงาน 

2. จัดทําจดหมายฉบับพิเศษแทรกไปในซองเงินเดือน  เพื่ออธิบายเหตุผล
ของการกําหนดนโยบายดานตางๆ ขององคการ 

3. จัดแสดงที่ปายประกาศถึงเหตุผลในการกําหนดนโยบายขององคการ  โดย
การจัดแสดงนี้จะเปลี่ยนแปลงทุกเดือน  ในแตละเดือนจะจัดแสดงเหตุผล
ของการกําหนดนโยบายที่แตกตางกัน 

4. จัดสงขาวสารเพ่ืออธิบายเหตุผลของการกําหนดนโยบายดานตางๆ ของ
องคการไปยังพนักงานทางจดหมายอีเลกโทรนิกส 
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5. จัดทําหนาพิเศษทางเว็บไซตขององคการเพ่ืออธิบายเหตุผลของการ
กําหนดนโยบายดานตางๆ ขององคการเพ่ือใหพนักงานท่ีเขามายังเว็บไซต
สามารถคนหาไดโดยงาย 

 
  ในการวางแผนงานประชาสัมพันธ  ตองมีการระบุส่ือประเภทตางๆ ท่ีจะใช
ในโครงการ  ซ่ึงขอพิจารณาท่ีสําคัญประการหนึ่งคือ  การเลือกระหวางการใชส่ือท่ีควบคุม
ไดกับส่ือท่ีควบคุมไมได  โดยท่ัวไป  การดําเนินงานดานประชาสัมพันธไมมีการซื้อเน้ือท่ี
หรือเวลาของส่ือ  ยกเวนในโครงการรณรงคท่ีเลือกใชการโฆษณา  แตหากจะคิดวา การใช
ส่ือในงานประชาสัมพันธไมมีคาใชจายก็ไมเปนการถูกตองนัก  เพราะการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธ  คาใชจายข้ึนกับเวลาท่ีใชในการจัดเตรียมและผลิตผลงานที่จะจัดสงไปให
ส่ือ  การทํางานรวมกับส่ือมวลชน  คาวัสดุอุปกรณท่ีใช  ฯลฯ  นอกจากน้ี  การที่
ส่ือมวลชนเผยแพรขาวเกี่ยวกับองคการในเชิงลบ  อาจกอใหเกิดความเสียหายท่ีมีมูลคา
มหาศาลได 
  นักประชาสัมพันธแตละคนอาจเลือกใชส่ือหรือกิจกรรมแตกตางกันสําหรับ
โครงการที่มีลักษณะหรือวัตถุประสงคเดียวกันได   ท้ังน้ีเพราะความคิดสรางสรรคและ
จินตนาการของนักประชาสัมพันธแตละคนจะมีสวนสําคัญในการวางแผนการเลือกใชส่ือ
และการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับโครงการนั้น  นักประชาสัมพันธบางคนอาจเห็นแนวทาง
ท่ีจะนําส่ือหรือกิจกรรมท่ีไมเคยใชกับโครงการประเภทน้ันมาปรับใชไดอยางเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ 
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คําถามทายบท 
1. จงอธิบายถึง  งานของนักประชาสัมพันธท่ีเกี่ยวของกับส่ือมาใหเปนที่เขาใจ 
2. ทานคิดวา  แนวคิดหลักและส่ือท่ีจะใช  อยางใดมีความสําคัญตอความสําเร็จของ

โครงการประชาสัมพันธมากกวากัน  จงอธิบายเหตุผลประกอบใหชัดเจน 
3. ส่ือท่ีจะใชในการประชาสัมพันธ  แยกตามลักษณะของสื่อไดเปนกี่ประเภท  

อะไรบาง  จงอธิบายถึง  ส่ือประเภทตางๆ พรอมบอกขอดีและขอเสียของส่ือแตละ
ประเภทมาดวย 

4. จงอธิบายความหมายของสื่อท่ีองคการควบคุมไดและควบคุมไมไดมาใหเปนท่ี
เขาใจ  พรอมบอกขอดีขอเสียมาดวย 

5. ในการตัดสินใจเลือกส่ือหรืองานพิเศษท่ีจะใชในโครงการ  นักประชาสัมพันธตอง
พิจารณาปจจัยใดบาง  จงอธิบายใหเปนที่เขาใจ 

 

กรณีศึกษา   การตกแตงหนวยพันธุกรรม 
 
GMO  เปนตัวยอของช่ือเต็มวา  Genetically Modified Organism ซ่ึงแปล

เปนไทยไดวา  ส่ิงมีชีวิตท่ีไดจากการดัดแปลงหรือตกแตงหนวยพันธุกรรม (Gene) 
ส่ิงมีชีวิตท่ีวาน้ี  อาจเปนพืชหรือสัตวก็ได  แตขณะนี้นิยมตัดตอหนวยพันธุกรรมของพืช
มากกวาเพราะใชเวลานอยและเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจ 
 
อาหารที่ไดจากการตัดตอหนวยพันธุกรรม 
  เทคโนโลยีชีวภาพมีวิวัฒนาการและเจริญกาวหนารวดเร็วตามลําดับ 
โดยเฉพาะการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมไดนําเอาความรูพื้นฐานทางชีวเคมี  
พันธุศาสตร  เกษตรศาสตร  มาใชในทางวิชาการสมัยใหม  ท่ีเรียกวา  การตัดตอสาร
พันธุกรรม  กลาวคือมีการนําเอาหนวยพันธุกรรมที่ควบคุมการแสดงออกของลักษณะ
ตางๆ ของส่ิงมีชีวิตเปนผลใหพืชท่ีไดจากการตัดตอสารพันธุกรรม  สามารถตานทานโรค
และแมลง  รวมถึงมีผลผลิตและคุณภาพดีข้ึน  เชน  ขาวโพดท่ีสรางสารตานแมลงศัตรูพืช
ไดดวยตนเอง  มะละกอท่ีมีความตานทานไวรัสใบดางจุดวงแหวน  เปนตน  การ
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คําถาม 

หากทานไดรับมอบหมายใหดําเนินการประชาสัมพันธเพ่ือใหประชาชน
คนไทยมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับเร่ืองน้ี  ทานจะใช ส่ือและกิจกรรม
ประชาสัมพันธใดบาง  ใหตอบมาเปนขอๆ อยางนอย  10  ขอพรอมอธิบายรายละเอียด
ประกอบใหชัดเจน      
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