
 
 
วัตถุประสงคในการศึกษาบทน้ี 

1. เพ่ือใหทราบถึงความหมายของการงบประมาณ 
2. เพ่ือใหเขาใจถึงความสําคัญของงบประมาณที่มีตองานประชาสัมพันธ 
3. เพ่ือใหสามารถอภิปรายถงึวิธีการกําหนดงบประมาณที่สําคัญได 
4. เพ่ือใหเขาใจถึงความสําคัญของจังหวะเวลาที่มีตอความสําเร็จของโครงการ 
5. เพ่ือใหทราบแนวทางในการกําหนดจังหวะเวลาที่เหมาะสม 

         
 
  ในการวางแผนประชาสัมพันธ  ก็เชนเดียวกับการวางแผนการดําเนินงาน
ของหนวยงานอื่นๆ  ขององคการที่จะตองมีการกําหนดงบประมาณ   ตลอดจนระยะเวลาท่ี
ใชในการดําเนินโครงการนั้น น่ันคือ  เม่ือกําหนดวัตถุประสงค   ตัดสินใจเลือกและกําหนด
กลยุทธและรายละเอียดของงานที่จะตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว
แลว  นักประชาสัมพันธก็จะตองคาดคะเนคาใชจายท้ังหมดและเวลาท่ีตองใชในการ
จัดเตรียมและดําเนินกิจกรรมตางๆ ดวย  ในการกําหนดงบประมาณนี้นักประชาสัมพันธ
จะตองกําหนดใหเพียงพอและเหมาะสม  เน่ืองจากองคการทุกแหงไมสามารถประสพ
ความสําเร็จไดหากไมระมัดระวังในการใชเงิน  งบประมาณประชาสัมพันธยังใชเปน
เคร่ืองมือในการทํางานใหอยูภายใตจํานวนเงินที่กําหนดดวย  นักประชาสัมพันธจึงตองใช
เงินอยางมีประสิทธิภาพ 

 
การงบประมาณ 
 
  งบประมาณ  หมายถึง   แผนงานที่แสดงในรูปของจํานวนเงินหรือ
คาใชจายท่ีตองใชในการดําเนินกิจกรรมตางๆ  เพ่ือใหบรรลุถึงวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  
งบประมาณจึงบอกถึงงานท่ีตองทําดวย  นอกเหนือจากคาใชจายท่ีตองใชในการ

่
การกําหนดงบประมาณและระยะเวลาดําเนินการ 

บทท่ี  9 
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  งบประมาณสามารถจัดทําไดหลายวิธี  ในอดีตวิธีการที่นิยมใชกันมากคือ  
การกําหนดงบประมาณเปอรเซ็นตตอยอดขาย  เน่ืองจากสะดวกและเขาใจงาย  อยางไรก็
ตามความนิยมในวิธีการนี้คอยๆ ลดลงตามลําดับ  เพราะจํานวนเงินท่ีไดมักไมเหมาะสม
กับงานท่ีจะทํา และยังไมเอื้ออํานวยตอการวางแผนระยะยาวดวย  ในปจจุบัน นัก
ประชาสัมพันธจึงหันมาใชการคิดงบประมาณจากงานที่ทํา (Task method) มากขึ้น 2   
การกําหนดงบประมาณโดยวิธีน้ีจะตองกําหนดงานที่จะทําท้ังหมดกอน  แลวจึงคิด
รายละเอียดคาใชจายทั้งหมดที่ตองใช   จํานวนเงินท่ีไดรับจึงเหมาะสมกับงานที่ตอง
ดําเนินการทั้งหมด 
  ในการเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดําเนินการจากฝายบริหารน้ัน  นัก
ประชาสัมพันธตองเสนอรายละเอียดของโครงการที่จะดําเนินการ  ควบคูไปกับคาใชจายที่
ตองใชท้ังหมด  หากไมเสนองบประมาณที่ตองใชในการดําเนินงานตามโครงการนั้นควบคู
ไปดวยแลว  ฝายบริหารมักจะไมใหความเห็นชอบตอโครงการนั้น  ดังน้ัน  จึงเปนความ
รับผิดชอบของนักประชาสัมพันธท่ีจะจัดทําแผนงาน  พรอมท้ังงบประมาณคาใชจายท่ี
เหมาะสมกับกิจกรรมตางๆ ท่ีจะจัดทําเสนอตอฝายบริหารเพื่อพิจารณาวาเงินท่ีจะตองจาย
ไปน้ันคุมคากับผลท่ีจะเกิดข้ึนหรือไม  งบประมาณที่ไดรับความเห็นชอบแลวน้ีจะตองใช
จายอยางระมัดระวัง  ท้ังน้ีเพราะในทางปฏิบัติ  โครงการประชาสัมพันธสวนใหญ
ดําเนินการภายใตงบประมาณอันจํากัด  อยางไรก็ตาม  มีแนวโนมวา3  งานประชาสัมพันธ
จะไดรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มข้ึน  นอกจากนี้จากการสํารวจของนิตยสารฟอรจูน  
พบวา4  โดยท่ัวไปบริษัทขนาดใหญจะมีงบประมาณประชาสัมพันธมากกวาบริษัทท่ีมี
ขนาดเล็กกวา  และบริษัทท่ีนาช่ืนชมท่ีสุด (Most admired companies) จะมีงบประมาณ
ประชาสัมพันธเปนสัดสวนที่มากกวาบริษัทขนาดเดียวกัน  
 งบประมาณจึงจัดเปนเคร่ืองมือหน่ึงในการควบคุมการดําเนินโครงการ
ประชาสัมพันธท้ังในดานกําลังเงิน  เวลา  และทรัพยากรอื่นๆ 
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 สําหรับคาใชจายสําคัญท่ีเกี่ยวของกับงานดานการประชาสัมพันธมี  3  
ประการคือ 5 คาใชจายดานเวลาหรือคาจางบุคลากร  คาใชจายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณท่ีใช
ในงานดานการประชาสัมพันธ  และคาใชจายอื่นๆ 
 
คาจางบุคลากร 
 คาจางบุคลากรจะหาไดจากเวลาท่ีบุคลากรท่ีใชไปในการดําเนินงานเพื่อให
บรรลุวัตถุประสงค  การหาคาใชจายเกี่ยวกับบุคลากรนี้ตองคํานึงถึงปจจัย  2  ประการ
ดังน้ี 

1. เวลาที่พนักงานใชในการจัดทําวารสารองคการ  การเขียนเอกสารขาว  
การจัดนิทรรศการ  และอื่นๆ 

2. คาจางเงินเดือนของพนักงานแตละคน  ท่ีใชเพ่ือคํานวณหาคาจางตอ
ช่ัวโมงของพนักงานคนนั้น  

 

คาวัสดุ 
 คาวัสดุเปนคาใชจายที่เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณท่ีตองใชในการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธ  เชน  คาเคร่ืองเขียน  คาพิมพ  คาอัดรูป  คาแถบวีดิทัศน  ดีวีดี  กระดาษ  
ตลอดจนวัสดุอุปกรณตางๆ ท่ีใชในการจัดงานตางๆ   
 
คาใชจายอ่ืนๆ  
 คาใชจายประเภทนี้  ไดแก  คาแท็กซ่ี  คารับรอง  คาท่ีพัก  คาใชจาย
ตางๆ ในการจัดงานแถลงขาวแกส่ือมวลชน  เปนตน   
   
 สําหรับงบประมาณดานการประชาสัมพันธ  แยกไดเปน  2  ลักษณะ  คือ6

งบประมาณของหนวยงานประชาสัมพันธ  และงบประมาณของโครงการประชาสัมพันธ   
 
งบประมาณของหนวยงานประชาสัมพันธ 
  งบประมาณของหนวยงานประชาสัมพันธ   หรืออาจเรียกวา   งบประมาณ
เพื่อการบริหารหนวยงานเปนงบประมาณที่แสดงถึงจํานวนเงินท้ังหมดท่ีตองใชในการ
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1. คาใชจายเกี่ยวกับบุคลากร  ท้ังบุคลากรภายในและภายนอกที่

เกี่ยวของกับการดําเนินงานทั้งแบบถาวรและชั่วคราว 
2. คาใชจายเกี่ยวกับวัสดุ  อุปกรณและอื่นๆ  ท่ีจําเปนในการดําเนินงาน

ของหนวยงาน  เชน  คาพิมพเอกสาร  คากระดาษ  คาอุปกรณ
สํานักงาน  คาแสตมป  และยังรวมถึงคาใชจายในการดําเนินงาน
โครงการประชาสัมพันธตางๆ  เชน  คาจัดทําวารสาร  คาใชจายใน
การประชุมส่ือมวลชน  คาใชจายในการสนับสนุน (Sponsorship)  
คาใชจายในการนําชมกิจการ  ฯลฯ  

3. คาใชจายในการดําเนินงานหรือคาโสหุย  (Overhead)  ของหนวยงาน  
เชน  คาเชา  คาน้ํา  คาไฟ  คาโทรศัพท  และอื่นๆ     

                                                                                                                  
                                                                                                                                     
 คาจางเงินเดือน       000.00 บาท 
 คาโสหุยของหนวยงาน – คาน้ํา  คาไฟ  ฯลฯ    000.00 บาท 
 คาเส่ือมราคา – เครื่องมืออุปกรณ  เฟอรนิเจอร ฯ    000.00 บาท 
 คาประกัน – รถยนต  การเดินทาง  สุขภาพ ฯ    000.00 บาท 
 คาใชจายในการดําเนินงาน      000.00 บาท 
         คาโทรศัพท  คาโทรสาร   00.00 บาท   
     คาเดินทาง  คาพาหนะ   00.00 บาท 
      คาใชจายเบ็ดเตล็ด    00.00 บาท 
 คาใชจายในการจัดโครงการ      000.00 บาท 
      โครงการดานส่ือมวลชน   00.00 บาท 
      โครงการจัดทําวารสาร   00.00 บาท 
      โครงการสนับสนุนตางๆ   00.00 บาท 
      โครงการจัดการสัมมนา   00.00 บาท 
      โครงการการนําชมกิจการ   00.00 บาท 
  รวม               00,000.00  บาท

  

 ภาพที่  9.1   งบประมาณของหนวยงานประชาสัมพันธ 
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 การกําหนดงบประมาณของหนวยงานประชาสัมพันธ  อาจกําหนดได  2  
วิธีคือ 

1. ฝายบริหารระดับสูงขององคการจัดสรรเงินจํานวนหนึ่งให เปน
งบประมาณของหนวยงานประชาสัมพันธตามที่เห็นวาเหมาะสม  แลว
ใหผูบริหารหนวยงานจัดสรรเงินจํานวนดังกลาวใชในการดําเนินงาน
ท้ังหมดของหนวยงาน  องคการที่ใชวิธีน้ีในการกําหนดงบประมาณ
ของหนวยงานประชาสัมพันธอาจกลาวไดวาฝายบริหารระดับสูงไมเห็น
ความสําคัญของงานประชาสัมพันธท่ีมีตอองคการ  ขอเสียของวิธีน้ี  ก็
คือ  งบประมาณที่ไดอาจไมสัมพันธกับงานที่หนวยงานจะจัดทํา  และ
เปนอปุสรรคในการวางแผนระยะยาวของหนวยงาน 

2. ผูบริหารหนวยงานประชาสัมพันธ  จะจัดทํางบประมาณและนําเสนอ
เพ่ือขออนุมัติจากฝายบริหารระดับสูงหรือกรรมการบริหารขององคการ
กอนจึงดําเนินการได  การกําหนดงบประมาณโดยวิธีน้ี  ผูบริหาร
หนวยงานจะตองจัดทํางบประมาณของโครงการทุกโครงการที่จะจัดทํา
เพื่อสนับสนุนเปาหมายขององคการกอน  แลวนํางบประมาณโครงการ
ท้ังหมดมารวมกันเปนงบประมาณของหนวยงานท่ีตองใชในการ
ดําเนินงานเพื่อสนับสนุนเปาหมายขององคการโดยสวนรวม  วิธีน้ี
จัดเปนวิธีการท่ีเหมาะสมเพราะงบประมาณท่ีไดจะสัมพันธกับงาน
ตางๆ ท่ีหนวยงานจะจัดทําและชวยพัฒนาการวางแผนระยะสั้นและ
ระยะยาว 

                                                                                                                  
งบประมาณโครงการ 
  งบประมาณของโครงการ  เปนงบประมาณที่แสดงถึงคาใชจายท้ังหมดที่
ตองใชในการดําเนินโครงการประชาสัมพันธหน่ึง7  น่ันคือ  เม่ือกําหนดวัตถุประสงคและ
กลยุทธแลว  นักประชาสัมพันธจะตองระบุกิจกรรมที่จะจัดทําเพ่ือใหบรรลุถึงวัตถุประสงค
ท่ีตองการ  ณ  จุดน้ี  นักประชาสัมพันธจะตองจัดทํารายละเอียดงบประมาณที่ตองใช    
คือตองคาดคะเนคาใชจายท่ีตองใชในการดําเนินกิจกรรมและกิจกรรมยอยตางๆ  ในแตละ
โครงการ  ซ่ึงการท่ีจะทําเชนน้ีได  นักประชาสัมพันธจะตองทราบถึงกิจกรรมและกิจกรรม
ยอยตางๆ ท่ีตองทําอยางครบถวน  จึงสามารถคาดคะเนคาใชจายไดอยางถูกตอง 
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การคิดงบประมาณโครงการ 
  โครงการประชาสัมพันธแตละโครงการ  จะมีกิจกรรมท่ีแตกตางกันจึงยาก
ท่ีจะมีรายจายทุกรายการท่ีเหมือนกันได  ตัวอยาง  โครงการสรางความสัมพันธกับ
พนักงาน  อาจมีการจัดทําวารสารภายใน  การจัดงานสังสรรคระหวางพนักงาน  การจัด
ประชุมระหวางผูบริหารและพนักงาน  ฯลฯ  ในแตละกิจกรรมน้ันก็จะมีงานหรือกิจกรรม
ยอยท่ีตองทํา  เชน  การจัดทําวารสารภายใน  ก็ตองมีการออกแบบ  การเตรียมตนฉบับ  
การหาภาพประกอบ  การพิมพ  การจัดสง  เปนตน   สวนโครงการเพื่อสราง
ความสัมพันธกับชุมชน  อาจมีการเปดใหชมโรงงาน  การมีสวนรวมในโครงการตางๆ ของ
ชุมชน  การเผยแพรขาวสารขององคการผานส่ือมวลชนอยางสม่ําเสมอ  ฯ   หรือโครงการ
สรางความสัมพันธดานการศึกษา  ตองมีการจัดทําวัสดุอุปกรณท้ังประเภทสิ่งพิมพและ
โสตทัศนูปกรณ  เพื่อแจกจายไปตามโรงเรียนตางๆ  เปนตน   ผูบริหารโครงการจึงตอง
สามารถคาดคะเนกิจกรรมตางๆ ท่ีจะดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตองการไดจึง
จะจัดทํางบประมาณไดอยางถูกตอง  ซ่ึงในการพัฒนางบประมาณใหเหมาะสม  จะตอง
คํานึงถึงส่ิงตอไปน้ี 8 

1. บุคคลท่ีเกี่ยวของในการดําเนินงาน 
2. หนาท่ีความรับผิดชอบของแตละคน 
3. ระยะเวลาที่บุคคลตองใชในการทํางานท่ีไดรับมอบหมาย 
4. วัสดุอุปกรณตางๆ ท่ีตองใช 
5. ตองใชบริการจากบุคคลหรือองคการภายนอกหรือไม  เชน  นายแบบ

หรือนางแบบ  ชางภาพมืออาชีพ  สถานที่  การใชบริการตรวจตัดขาว
ขององคการภายนอก  ฯลฯ 

6. การประเมินคาใชจายในการใชบริการจากภายนอก  
 

อยางไรก็ตาม  ในโครงการประชาสัมพันธสวนใหญ  จะมีคาใชจายประเภท
ใหญๆ  ดังนี้ 

1. คาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือน     คาจางตลอดจนผลประโยชนท่ี
เกี่ยวกับพนักงานการจัดสรรคาใชจายประเภทน้ีไปยังแตละโครงการ
น้ัน  จะตองมีการคาดคะเนเวลาที่พนักงานใชไปในแตละโครงการ  ใน
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2. คาใชจายเฉพาะ   ในแตละโครงการจะมีคาใชจายในการจัดกิจกรรมท่ี
แตกตางกัน  เชน  คาใชจายในการเรียงพิมพและพิมพ  คาศิลปะและ
ออกแบบ  การสําเนาขาวแจก  คาเชาหองของโรงแรมเพื่อจัดประชุม
นักขาว  คาเชาสถานท่ีจัดแสดงนิทรรศการ   คาอาหารวางหรืออาหาร
กลางวันในการเปดใหชมโรงงาน  ฯลฯ 

3. คาโสหุย  คาใชจายในการดําเนินงานใดๆ   ของหนวยงานที่ไมอาจ
ระบุวาโครงการใดใชไปเปนสัดสวนเทาไรไดอยางแนนอน  ก็จะตองมี
การจัดสรรคาโสหุยของหนวยงานไปยังแตละโครงการอยางเหมาะสม 

 
คาใชจายเกีย่วกับบุคคล 
  ดวยเหตุท่ีในการดําเนินงานโครงการประชาสัมพันธน้ันตองใชคนทํางาน
มากกวาทรัพยากรอื่นๆ (Labor  intensive)  งานประชาสัมพันธจึงเปนงานที่ตองใชเวลา
ในการทํางานมาก   คาใชจายเกี่ยวกับบุคลากรจึงเปนคาใชจายรายการใหญของแตละ
โครงการ   ในการคาดคะเนคาใชจายดานบุคลากรในแตละโครงการน้ัน  ผูบริหารจะตอง
ทราบถึงส่ิงตอไปน้ี 9 

1. เวลาท่ีพนักงานแตละคนใชในการทํางานแตละกิจกรรมในแตละ
โครงการ  นิยมคิดเปนช่ัวโมง 

2.  อัตราคาจางแรงงานรายช่ัวโมงของพนักงานแตละคน 
 
เวลาที่ใชในการทํางาน จํานวนช่ัวโมงทํางานท่ีพนักงานใชในการทํางานแตละ
กิจกรรมในแตละโครงการจะไดมาจากการคาดคะเนจํานวนช่ัวโมงที่พนักงานแตละคนใชใน
การทํางานแตละกิจกรรมในโครงการนั้น   แลวนําเวลาท่ีใชในการทํากิจกรรมทุกกิจกรรม
มารวมกันก็จะไดจํานวนช่ัวโมงทํางานในแตละโครงการ    หากองคการมีการเก็บขอมูล
เกี่ยวกับระยะเวลาท่ีพนักงานใชในการทํางานตางๆ ไวเปนประจํา  ก็จะทําใหสามารถ
คาดคะเนเวลาทํางานของพนักงานไดถูกตองแมนยํามากข้ึน  ตารางที่  9.1  แสดงตัวอยาง
การคาดคะเนจํานวนช่ัวโมงทํางานของกิจกรรมประชาสัมพันธตางๆ ในโครงการหนึ่ง 
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 ครั้ง ชั่วโมง รวม 
การจัดทําเอกสารขาว  เดือนละครั้ง 12 5 60 
การเขียนบทความ  4  เร่ือง 4 20 80 
การตอนรับส่ือมวลชน  3  ครั้ง 3 21 63 
การประชาสัมพันธการจัดนิทรรศการ  2  ครั้ง   2 21 42 
การบรรณาธิกรวารสารราย  3  เดือน 4 49 196 
การประชุมพิจารณาเกี่ยวกับถายภาพ   เดือนละครั้ง   12 3 36 
การตอบคําถามส่ือมวลชน  ทุกวันวันละ  2  ชั่วโมง   520 
งานดานบริหารอ่ืนๆ  เชน  การประชุม ฯ     260 
   1,261 
สํารองเวลาสําหรับกรณีท่ีเกิดเหตุการณท่ีไมคาดคิด                 239 
รวม   1,500 

 
ตารางที่  9.1 การคาดคะเนช่ัวโมงทํางานของโครงการหนึ่งท่ีมีกิจกรรมตางๆ  

ท่ีตองจัดทําตลอดระยะเวลา   1   ป 
 
ท่ีมา: Cutlip, M.S., Center, A.H. & Broom, G.M. (2000).  Effective Public Relations.  (Eighth 

Edition).  Prentice-Hall International, Inc.   
 
 

  การคาดคะเนจํานวนช่ัวโมงทํางานดังกลาวนี้  จะทําไดถูกตองและแมนยํา
ยิ่งข้ึน  หากมีการเก็บรวบรวมขอมูลจํานวนช่ัวโมงทํางานในแตละกิจกรรมของพนักงานไว          
ดังน้ัน  จึงควรกําหนดใหพนักงานบันทึกเวลาทํางานในบัตรบันทึกเวลาทํางาน (Time 
sheet) 
  บัตรบันทึกเวลาทํางานน้ี  จะทําใหทราบถึงเวลาท่ีพนักงานใชไปในแตละ
กิจกรรมตลอดระยะเวลาหน่ึง  บัตรน้ีอาจจัดทําข้ึนเพ่ือใหพนักงานบันทึกเวลาทํางานเปน
รายวัน  รายสัปดาหหรือรายเดือนก็ได  แตโดยท่ัวไปนิยมจัดทําเปนรายสัปดาห  ดังภาพท่ี  
9.2   ขอมูลจากบัตรบันทึกเวลาทํางานน้ีจะทําใหทราบวา  พนักงานแตละคนใชเวลาใน
การทํางานหนาท่ีใดบาง  โครงการใด  และสําหรับบริษัทท่ีปรึกษาดานประชาสัมพันธ  จะ
ทราบดวยวาพนักงานใชเวลาทํางานใหกับลูกคารายใดบาง  เพื่อใหสามารถเรียกเก็บเงิน
คาบริการไดอยางเหมาะสม  ดังแสดงในภาพที่  9.3 
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ภาพที่   9.2    บัตรบันทึกเวลาทํางาน 
 
ท่ีมา: Cutlip, M.S., Center, A.H. & Broom, G.M. (2000).  Effective Public Relations.  (Eighth 

Edition).  Prentice-Hall International, Inc.  p.95. 
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บัตรบันทึกเวลาทํางานน้ี  นอกจากจะชวยในการคาดคะเนจํานวนช่ัวโมง
ทํางานของพนักงานแลว  ยังชวยในการควบคุมเวลาท่ีพนักงานใชในการทํางานใน
กิจกรรมตางๆ  ของโครงการดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่   9.3    บัตรบันทึกเวลาทํางานเพ่ือใชเรียกเก็บคาบริการ 
 
ท่ีมา: Guth, D. W. & Marsh, C.  (2003).  Public Relations: A values-driven approach.  (Second 

edition).  Pearson Education, Inc. p.42. 

 
 

ในบางกรณี  การดําเนินงานอาจมีโครงการที่ดําเนินการพรอมๆ  กันหลาย
โครงการ  จึงควรกําหนดหมายเลขลําดับงานแตละกิจกรรมท่ีจัดทํา    เพ่ือประโยชนในการ
บันทึกรายการ   สําหรับบริษัทท่ีปรึกษาท่ีมีลูกคาหลายๆ  ราย   อาจกําหนดหมายเลขงาน
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หมายเลขงาน   กิจกรรม                                                           
AB  1                   การตอนรับส่ือมวลชน                                                                 
AB  2                    การประชุมพิจารณาภาพถาย                                                        
AB  3                    การเขียนเอกสารขาว                                                                    
AB  4        การประชาสัมพันธการจัดนิทรรศการ                                         
AB  5                   การบรรณาธิกรวารสาร                                                                
AB  6                    การจัดทํารายงานประจําป       

                     
      ภาพที่   9.4    การกําหนดหมายเลขงาน 
 
หากมีงานอื่นๆ ท่ีจัดทําใหกับลูกคารายนี้เพ่ิมอีก  ก็สามารถกําหนด

หมายเลขงานสําหรับงานอื่นๆ ท่ีจัดทําตอไปอีกได 
 
อัตราคาจางรายชั่วโมง 
  ฝายบริหารจะตองมีการคิดอัตราคาจางรายช่ัวโมงสําหรับจํานวนช่ัวโมงที่
พนักงานแตละคนใชไปในการจัดทําโครงการ  ซ่ึงโดยทั่วไปคาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือนและ
คาจางแรงงานนี้  จะแปรเปล่ียนไปตามอายุและประสบการณของพนักงานแตละคน  และ
ในการคิดคาใชจายเกี่ยวกับบุคลากรเพ่ือหาอัตราคาจางรายช่ัวโมงนี้มักจะรวมคาจาง
เงินเดือนและคาโสหุยบางรายการที่ไมอาจระบุวาเปนของโครงการใดหรือลูกคารายใดได
อยางถูกตองแนนอน   เพราะพนักงานไมอาจทํางานโดยปราศจากคาใชจายอื่นๆ  เชน   
คาเชาสํานักงาน  คาไฟ  คาเคร่ืองทําความเย็น  อุปกรณสํานักงาน  และคาบริการอื่นๆ  
เปนตน  คาโสหุยประเภทนี้  จะตองจัดสรรไปยังพนักงานแตละคน  ซ่ึงการจัดสรรไปยัง
พนักงานน้ี  อาจจัดสรรสัดสวนใหตามตําแหนง  ประสบการณ  และคุณคาของงานก็ได   
เพราะพนักงานระดับสูง  มักจะมีคาโสหุยมากกวา  เน่ืองจากจะมีหองทํางานเปนสัดสวน  
มีโทรศัพท  มีผูชวย  หรือเลขานุการดวย 
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  ผลรวมของคาจางเงินเดือนและสวนของคาโสหุยท่ีไดรับการจัดสรรมาน้ี  
จะถูกนํามาหารโดยจํานวนช่ัวโมงท้ังป  คือ   1,500  ช่ัวโมง  (ตัวเลขน้ีไดมาจาก  จํานวน
ช่ัวโมงท่ีพนักงานทํางานโดยเฉลี่ย  9  ช่ัวโมงตอวัน  5  วันตอสัปดาห  47  สัปดาหตอป  
จํานวนสัปดาหนี้ไมรวมวันลาพักผอนประจําปและวันหยุดสําคัญๆ  ของประเทศ)  ก็จะได
อัตราคาจางรายช่ัวโมงของพนักงานแตละคน 
  อีกวิธีหน่ึงท่ีอาจใชในการคํานวณหาอัตราคาจางรายช่ัวโมงที่ใชไดผล
พอควร    คือตองหาคาใชจายเกี่ยวกับบุคลากรแตละคน  ซ่ึงจะรวม  คาจางเงินเดือน  คา
ประกันภัยตางๆ  เงินสะสมกองทุน  บํานาญ  และคาสวัสดิการตางๆ  ท่ีองคการจัดให   
เชน   รถยนต  คารักษาพยาบาล  ฯลฯ  แลวนําคาใชจายเกี่ยวกับบุคลากรทั้งหมดนี้  คูณ
ดวย  3  แลวหารดวยจํานวนช่ัวโมงทํางานทั้งป  คือ  1,500  ช่ัวโมง  ก็จะไดอัตราคาจาง
รายช่ัวโมงสําหรับพนักงานแตละคน  ดังสูตร 
 
 อัตราคาจางรายช่ัวโมง  =  คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานแตละคนทั้งหมด x 3/1,500 
 
 
ตัวอยาง  

ถาองคการตองเสียคาใชจายใหกับพนักงานคนหน่ึงท้ังส้ิน  4,500  บาทตอ
เดือน   อัตราคาจางรายช่ัวโมงของพนักงานคนนี้  จะเทากับ  4,500x3/1,500  =   9  บาท  
หรือถาองคการตองเสียคาใชจายใหกับพนักงานอีกคนหนึ่งตอเดือนท้ังหมด  20,000  บาท  
อัตราคาจางรายช่ัวโมงของพนักงานคนนี้  เทากับ  20,000x3/1,500  =  40  บาท 
  สําหรับการคิดคาจางรายช่ัวโมงของพนักงานของบริษัทท่ีปรึกษานั้น  ก็
สามารถใชวิธีการเดียวกันน้ีได   แตตองรวมคาบริการเพื่อใหไดสัดสวนของกําไรท่ีบริษัท
ตองการดวย  คือ  ตองนําคาจางเงินเดือน  คาโสหุย  และกําไรที่ตองการ  มารวมกันแลว
จึงหารดวยจํานวนช่ัวโมงทํางานท้ังปก็จะไดอัตราคาจางรายช่ัวโมงที่ตองการ 
 
คาใชจายเฉพาะกิจกรรม 
  ในการดําเนินโครงการแตละโครงการยังมีคาใชจายอื่นๆ  อีก  เชน  คา
พิมพวารสารภายใน  คาผลิตภาพยนตร  แถบวีดีทัศน  ทัศนอุปกรณตางๆ  ฯลฯ  
งบประมาณของโครงการหนึ่งอาจเปนการรวมงบประมาณของกิจกรรมตางๆ  เชน  การ
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คาตอบแทน      000.00   บาท 
    บรรณาธิการ    00.00   บาท 
    ผูเขียนบทความ   00.00   บาท 
คาใชจายในการออกแบบรูปเลม    000.00   บาท 
   คาออกแบบและทํา layout  00.00   บาท 
   คางานศิลปอื่นๆ    00.00   บาท 
   คาภาพประกอบและตกแตงภาพ  00.00   บาท 
   คาตอบแทนการขอใชภาพของผูอื่น  00.00   บาท 
คาใชจายในการจัดพิมพ  รวมคาพิมพตนฉบับดวย  000.00   บาท 
คาซองและคาแสตมป     000.00   บาท 
คาใชจายอื่นๆ  เชน เงินรางวัลในการแขงขัน ฯ   000.00   บาท 

    
  ภาพที่  9.5 งบประมาณในการจัดทําวารสารภายใน 

 
 
การกําหนดเวลาทํางาน 
   
  การวางแผนโครงการประชาสัมพันธจะตองใหความสนใจตอชวงเวลาที่จะ
ดําเนินการดวย  การกําหนดเวลาทํางานมีส่ิงท่ีตองพิจารณา  2  ประการคือ10  ชวงเวลาท่ี
จะดําเนินโครงการ  และการกําหนดลําดับกิจกรรมท่ีจะทํา   
 

ชวงเวลาที่จะดําเนินโครงการ 
   การวางแผนโครงการตองใหความสนใจตอสภาพแวดลอมของสถานการณ
น้ัน  รวมถึงชวงเวลาที่ผูรับขาวสารจะใหความสนใจตอขาวสารที่เสนอไปมากท่ีสุดดวย   
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 คาเตรียมงานออกบัตรเชิญ      000.00   บาท 
     คาพิมพบัตรเชิญ บัตรตอบรับ  และซอง  00.00   บาท 
     คาแสตมป     00.00   บาท 
     คาโทรศัพท  ติดตอสอบถามชื่อ  การตอบรับ/ปฏิเสธ 00.00   บาท 
 คาสถานท่ี        000.00   บาท 
    คาเชาสถานท่ี  โสตทัศนูปกรณตางๆ   00.00   บาท 
    คาตกแตงสถานที่     00.00   บาท 
 คาอาหารและเคร่ืองด่ืม      000.00   บาท 
    คาอาหาร      (อัตราตอหัว คูณ จํานวนคน คูณ จํานวนมื้อ) 00.00   บาท 
    คาอาหารวาง (อัตราตอหัว คูณ จํานวนคน คูณ จํานวนมื้อ) 00.00   บาท 
 คาเอกสารสําหรับส่ือมวลชน      000.00   บาท 
    คาแฟมเอกสาร     00.00   บาท 
    คาสําเนาเอกสารขาว/บทความ   00.00   บาท 
    คาภาพถาย รวมคาลางและอัดรูป   00.00   บาท 
    คาจัดทําคําบรรยายประกอบภาพ   00.00   บาท 
 คาใชจายในการตอนรับ      000.00   บาท 
     คาสมุดลงนาม     00.00   บาท 
     คาของท่ีระลึก     00.00   บาท 
     คาปายชื่อ     00.00   บาท 
 คาใชจายในการจัดงานรื่นเริง      000.00   บาท 
     คานักรอง นกัดนตรี    00.00   บาท 
     คาเชาเคร่ืองแตงกาย    00.00   บาท 
     คาแสงเสียง   00.00   บาท 
 คาพาหนะ        000.00   บาท 
 คาใชจายเบ็ดเตล็ด       000.00   บาท 
 คาใชจายสํารอง       000.00   บาท 
 
 

ภาพที่  9.6 งบประมาณในการจัดงานรับรองส่ือมวลชน 

 
 

ตัวอยาง การรณรงคเพื่อใหคนใชรถยนตรวมกัน  จะประสบผลสําเร็จมากข้ึนเม่ือ
ดําเนินการหลังจากท่ีมีการประกาศขึ้นราคานํ้ามันคร้ังสําคัญ  หรือเม่ือรัฐบาลรายงานวา
จราจรติดขัดอยางมากจนรถไมสามารถเคลื่อนที่ไปไดการรณรงคตองเหมาะสมกับจังหวะ
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  เร่ืองท่ีจะเผยแพรบางเร่ืองมีชวงเวลาเฉพาะในการเผยแพรขาวสารเร่ืองน้ัน  
เชน  ผูผลิตขนมไหวพระจันทรควรทําการประชาสัมพันธในชวงกอนและระหวางเทศกาล
ไหวพระจันทร  การเชิญชวนใหประชาชนท่ัวไปยื่นแบบฟอรมการเสียภาษีรายไดประจําป  
ฯลฯ  ขณะที่บางเร่ืองสามารถเผยแพรไดทุกเวลาตลอดป  ตัวอยาง  การรณรงคเพ่ือให
บริจาคโลหิต  การตอตานยาเสพติด  เปนตน 
  ขาวสารจะสามารถจูงใจไดมากข้ึน  หากสภาพแวดลอมสอดคลองกับ
ขาวสารนั้น  อาทิ  การรณรงคเพื่อใหผูขับรถหันมาใชแกสโซฮอลจะดูมีความหมายมากข้ึน  
หลังจากท่ีราคานํ้ามันปรับสูงข้ึนมาก  หรือ  แผนพับเกี่ยวกับการเสนอขายหุนใหมจะไดรับ
ความสนใจมากขึ้น  หากเผยแพรไปพรอมกับเช็คส่ังจายเงินปนผล  หรือ  การท่ีประชาชน
เรียกรองใหหนวยราชการติดต้ังสัญญาณไฟจราจรที่ส่ีแยกแหงหน่ึงจะไดรับความสนใจจาก
เจาหนาท่ีของรัฐและผูท่ีเกี่ยวของมากขึ้น  เม่ือเกิดอุบัติเหตุรายแรงบริเวณส่ีแยกแหงน้ัน  
ฯลฯ    
  ชวงจังหวะเวลาก็มีความสําคัญตอการท่ีส่ือมวลชนจะเผยแพรขาวสารให  
นักประชาสัมพันธจึงควรอานหนังสือพิมพ  ชมรายการโทรทัศนรายการใหม  เพ่ือดูวา  
ส่ือมวลชนเห็นวา  เร่ืองใดนาสนใจในขณะนั้น  แลวนักประชาสัมพันธก็ควรจัดสงเอกสาร
ขาวเรื่องราวท่ีสนใจจะเผยแพรไปให  เชน  ในชวงเวลาที่มีขโมยขอมูลบัตรเครดิตจาก
ธนาคาร  วิธีการปองกันการขโมยขอมูลจะไดรับความสนใจจากส่ือในการที่จะเผยแพร
เกี่ยวกับเร่ืองน้ันมากข้ึน  เปนตน  ดังน้ันนักประชาสัมพันธจึงตองตระหนักวา  งาน
ประชาสัมพันธน้ันมีชวงจังหวะในการทํางานจํากัด  น่ันคือ  ส่ือมวลชนที่สนใจจะเผยแพร
เร่ืองราวท่ีนักประชาสัมพันธจัดทําเกี่ยวกับบางแงมุมขององคการในวันน้ี  อาจปฏิเสธท่ีจะ
เผยแพรเร่ืองราวในวันรุงข้ึนได  ดังน้ัน  นักประชาสัมพันธตองมีการศึกษาวิเคราะห
สถานการณอยางตอเน่ืองเพื่อใหสามารถพัฒนาและจัดทําเร่ืองราวที่เปนที่สนใจของสื่อได  
  นักประชาสัมพันธท่ีมีประสบการณรูวา   การดําเนินงานในชวงเวลาที่ไม
เหมาะสมเปนขอผิดพลาดท่ีสําคัญ   แมวาจะไดมีการวางแผนโครงการไวอยางดีแลวก็ตาม   
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  ในการวางแผนโครงการประชาสัมพันธตองมีการกําหนดตารางเวลา
ดําเนินงานในแตละกิจกรรมดวย  โดยท่ัวไป  เม่ือเร่ิมโครงการมักตองทํากิจกรรมหลายๆ 
กิจกรรมพรอมกันเพื่อสรางการรับรูในขาวสารนั้น 
 
  สําหรับปจจัยท่ีตองพิจารณาในการกําหนดเวลา  ท่ีสําคัญมีดังน้ี 11  ความ
ทันตอเวลา  ลําดับการดําเนินงาน  และขอจํากัดดานเทคนิคของส่ือ 
 
ความทันตอเวลา   
  กิจกรรมประชาสัมพันธท่ีกําหนดข้ึนจะมีคุณคาและไดรับความสนใจมาก
ข้ึนหากเผยแพรเม่ือเร่ืองน้ันยังอยูในความสนใจของกลุมเปาหมายหรือชวงเวลาที่คนมีการ
รับรูสูง   ซ่ึงจะมีผลใหผูรับขาวสารยอมรับแนวคิดท่ีเสนอมากกวาการเสนอไปในชวงท่ีคน
หันไปสนใจเรื่องอื่นๆ   หรือเสนอในชวงท่ีคนมีการรับรูตํ่า  ท่ีจะทําใหกิจกรรมขององคการ
ดอยคุณคาหรือไมไดรับความสนใจเทาท่ีควร  เชน ในฤดูหนาวเหมาะที่จะเผยแพรขาวสาร
เกี่ยวกับเคร่ืองปองกันความหนาวเย็นตางๆ  หรือในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุเพลิงไหมรายแรง  
จะมีสวนชวยใหคนท่ัวไปใหความสนใจตอขาวสารเกี่ยวกับ  การปองกันเพลิงไหม  การ
ประกันอัคคีภัย  เคร่ืองมือดับเพลิง  ฯลฯ  ได 
  สําหรับชวงเวลาในการรับรูของคนจะสูงหรือตํ่าน้ัน  อาจพิจารณาไดจาก  
จํานวนคนอานหนังสือพิมพแตละวัน  จํานวนผูชมรายการขาวทางสถานีโทรทัศนฯ   
โดยท่ัวไป   เปนที่รูกันวา  หนังสือพิมพชวงบายหรือขาวท่ีเสนอในชวงบายจะไดรับความ
สนใจนอยกวาหนังสือพิมพฉบับเชา   หรือเชาวันเสารเปนชวงเวลาที่มีคนสนใจนอยท่ีสุด
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  การท่ีองคการใหความสนใจตอส่ิงเหลาน้ี  จะทําใหองคการทราบถึงส่ิงท่ีจะ
เปนท่ีสนใจของมหาชน   ทําใหสามารถที่จะเสนอขาวสารไดอยางเหมาะสมกับความสนใจ
และทันตอเวลาได 
 
ลําดับการดําเนินงาน      
  หากมีหลายๆ  กิจกรรมที่ตองจัดทําในโครงการหน่ึงแลว  ควรมีการ
จัดลําดับกอนหลังของกิจกรรมเหลาน้ันดวยวา  กิจกรรมใดควรจัดทํากอน  กิจกรรมใดควร
จัดทําหลังจากท่ีกิจกรรมอื่นทําผานพนไปแลว  โดยทั่วไป  เม่ือเร่ิมรณรงคมักมีหลายๆ 
กิจกรรมท่ีตองจัดทําพรอมๆ กันหรือใกลเคียงกันเพื่อใหเปนท่ีรับรูของกลุมเปาหมาย  
จนกระทั่งโครงการนั้นเปนท่ีรูจักแลว  กิจกรรมที่ทําก็จะลดนอยลง  โดยท่ัวไปแลวใน
โครงการส่ือสารดานการตลาดแบบบูรณาการ  งานดานประชาสัมพันธมักตองดําเนินการ
เปนลําดับแรก  เม่ือการประชาสัมพันธสามารถสรางการรับรูแลว  จึงดําเนินการโฆษณา
และกิจกรรมอื่นๆ    
  การจัดลําดับกิจกรรมนี้ก็ เ พ่ือหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่ สําคัญ  2  
กิจกรรมซอนกันในวันเดียวกัน  เพราะกิจกรรมทั้งสองจะแขงขันกันเองเพื่อใหไดรับความ
สนใจจากส่ือมวลชนและประชาชน  ซ่ึงจะไมเปนผลดีแกองคการเลย 
  สําหรับการกําหนดวันเวลาท่ีจะจัดกิจกรรมน้ี  ควรหลีกเลี่ยงการจัด
กิจกรรมในวันเวลาท่ีรูวาจะมีเหตุการณท่ีเปนท่ีสนใจของทั้งส่ือมวลชนและประชาชนทั่วไป
เกิดข้ึนในวันน้ัน  เชน  การจัดแถลงขาวและจัดประชุมนักขาวเพื่อแถลงผลการเลือก
ผูบริหารองคการชุดใหมในวันเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั่วประเทศ  เปนตน     
เพราะจะทําใหกิจกรรมน้ันไมไดรับความสนใจเลยก็ได 
 
ขอจํากัดดานเทคนิคของสื่อ      
  ส่ือแตละประเภทตองใชเวลาในการดําเนินงานผลิตขาวหรือรายการหรือ
จัดทําเพ่ือเผยแพรแตกตางกัน   ส่ือแตละประเภทจึงมีเวลาปดรับขาวหรือเร่ืองราวที่จะ
เผยแพรแตกตางกัน   เชน   หนังสือพิมพรายวัน  มักปดรับขาวท่ีจะเสนอในหนังสือพิมพ
ฉบับวันรุงข้ึน   เวลา   15.00  น.  หรือนิตยสารรายสัปดาห  จะปดรับส่ิงท่ีจะเผยแพรใน
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นอกจากเงินหรืองบประมาณแลว  เวลายังเปนปจจัยท่ีสําคัญอีกประการ

หน่ึงในการดําเนินโครงการประชาสัมพันธ  อยางไรก็ตาม  ในการเสนอโครงการเพ่ือขอ
ความเห็นชอบจากฝายบริหารระดับสูงน้ัน  ผูบริหารดานการประชาสัมพันธไมจําเปนตอง
จัดทํารายละเอียดระยะเวลาท่ีตองใชในการจัดเตรียมและดําเนินงานในแตละกิจกรรมของ
โครงการตางๆ ท่ีจะนําเสนอ  แตจะตองจัดทําตารางเวลาดําเนินงานและงบประมาณ
การเงินเสนอ   โดยท่ัวไปผูบริหารระดับสูงยากที่จะใหความเห็นชอบตอโครงการท่ีเสนอ  
หากไมมีการคาดคะเนคาใชจายใหพิจารณา  หรือยากท่ีจะอนุมัติใหดําเนินการหาก
ส้ินเปลืองคาใชจายมากกวาท่ีเห็นสมควร  แตเม่ืออนุมัติโครงการแลว  ก็มักจะอนุญาตให
นักประชาสัมพันธวางแผนกําหนดระยะเวลาดําเนินการเอง  ซ่ึงจะไดกลาวรายละเอียดใน
บทท่ี 11 
 
วิธีกําหนดระยะเวลาดําเนินงาน 

ในการกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานนั้น  ผูบริหารดานประชาสัมพันธ
สามารถใชเคร่ืองมือในการบริหารเวลาชวยในการกําหนดกิจกรรมและงานพิเศษตางๆ ท่ี
จะจัดทําใหเสร็จตามลําดับ  วิธีการท่ีนิยมใชกันมากในปจจุบัน  คือการจัดทํา  Gantt  
chart  ซ่ึงเปนแสดงระยะเวลาการดําเนินโครงการในรูปแผนภูมิภาพ  ท่ีทําใหสามารถ
เขาใจไดงายและชัดเจนวา  โครงการใดตองจัดทําเม่ือใดและตองการใหเสร็จส้ินเม่ือใด 
 
Gantt  Chart 
  ในตนศตวรรษที่ 20  ท่ีปรึกษาดานการบริหาร  Henry  L. Gantt  ได
พัฒนาเทคนิคน้ีข้ึนมาใชจนเปนท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลาย12  นักประชาสัมพันธก็ไดนํา  
Gantt  chart   มาใชในการแสดงรายละเอียดโครงการตางๆ  ประกอบในแผนงานเพื่อ
นําเสนอตอผูบริหารระดับสูง  เพื่อแสดงใหทราบถึงระยะเวลาท่ีตองใชในการดําเนินงานแต
ละโครงการและระยะเวลาทั้งหมดของแผนงาน   แผนภูมิ Gantt  chart  จะแสดงลําดับ
กอนหลังของโครงการและเวลาที่ตองใชในการดําเนินโครงการตางๆ ใหสําเร็จ   โดย
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ภาพที่  9.7    Gantt Chart  ของแผนงานประชาสัมพันธ 
 
ท่ีมา: Wilcox, D.L., Cameron, G.T., Ault, P.H. & Agee, W.K. (2003).  Public Relations Strategies 

and Tactics.  (Seventh Edition).  Pearson Education, Inc. p.157. 

 

PR 414   253 



คําถามทายบท 
1.  จงอธิบายความหมายของ 

1.1 งบประมาณ 
1.2 งบประมาณของหนวยงานประชาสัมพันธ 
1.3 งบประมาณโครงการ 

2. การคาดคะเนเวลาที่พนักงานใชในการทํางานแตละโครงการ   จะมีผลประโยชนตอ
การคิดงบประมาณโครงการอยางไร 

3. จงอธิบายถึงวิธีการที่ใชในการกําหนดคาจางรายช่ัวโมงของพนักงาน 
4. จงอธิบายถึงเหตุผลที่ฝายประชาสัมพันธตองจัดทํากําหนดเวลาทํางาน 
5. เทคนิคท่ีสามารถใชเพ่ือชวยในการกําหนดเวลาทํางานมีอะไรบาง  อธิบาย 

 

กรณีศึกษา  การรองเรียนเกี่ยวกับแชมพูสระผม   

                

 จากกรณีมีผูบริโภครายหน่ึงจากจังหวัดกําแพงเพชร  และอีกรายจาก
จังหวัดสมุทรปราการไดรองเรียนและแจงความไวท่ีสถานีตํารวจเกี่ยวกับการใชแชมพูสระ
ผมยี่หอเฮดแอนดโชวเดอร แลวเกิดอาการผมรวงเปนกระจุกๆ  เกือบทั้งศีรษะ  จนปรากฏ
เปนขาวและเปนที่สนใจของประชาชนทั่วไปนั้น 

ดานนายอมาดีพ โคสลา  ผูอํานวยการฝายองคการสัมพันธ  บริษัท  พรอค
เตอร แอนด แกมเบิล (ประเทศไทย)  จํากัด  ผูผลิตและจัดจําหนายแชมพูขจัดรังแคยี่หอ
เฮดแอนดโชวเดอร  กลาววา บริษัทขอยืนยันวา ฐานการผลิตในประเทศไทยมีมาตรฐาน
ระดับโลก  ผลิตภัณฑท่ีผลิตแหงน้ีมีมาตรฐานตรงตามขอบังคับทางคุณภาพของไทยทุก
ประการ  นอกจากน้ีบริษัทยังไดสงผลิตภัณฑแชมพูดังกลาวไปจําหนายในตางประเทศทั้ง
ในเอเชียและประเทศญี่ปุน  ท่ีผานมาบริษัทขอยืนยันวา  ไมเคยมีผูใชสินคาในประเทศอื่น
มีปญหาดานน้ี   สําหรับเหตุการณท่ีเกิดข้ึนน้ี  ทางบริษัทไดติดตอประสานงานกับ
เจาหนาท่ีของทางราชการเพื่อติดตามกรณีดังกลาวอยางใกลชิด  และไดใหความรวมมือใน
กรณีน้ีอยางเต็มท่ี   ขณะเดียวกัน  บริษัทไดติดตอขอความเห็นเกี่ยวกับสาเหตุของผมรวง  
และแนวทางปฏิบัติเม่ือประสบปญหาผมรวงในลักษณะผิดปกติจากพลตรี แพทยหญิงชสุรี  
สีตกลิน  นายกสมาคมแพทยผิวหนังแหงประเทศไทยดวย 
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วันท่ี  1  มีนาคม  ศ.ดร.ภักดี  โพธิศิริ  เลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.)  แถลงวา  จากกรณีมีผูบริโภครายหนึ่งจากจังหวัดกําแพงเพชรรองเรียนวา 
ใชแชมพูสระผมยี่หอเฮดแอนดโชวเดอร สูตรเมนทอล ขนาด 200 มล.  แลวเกิดอาการผม
รวงเปนกระจุกๆ  และพบถุงยางอนามัยในขวดแชมพูน้ัน  เม่ือไดรับเร่ืองรองเรียนดังกลาว
ก็มิไดน่ิงนอนใจ  จึงไดรีบดําเนินการตรวจสอบสถานที่ผลิต  คือบริษัท พรอคเตอร แอนด
แกมเบิล  แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)  จํากัด  จากการตรวจสอบพบสถานที่ผลิต
สะอาด ถูกสุขลักษณะ  ไมพบส่ิงผิดปกติใดๆ  ในกระบวนการผลิตโดยผลการตรวจ
วิเคราะหท่ีกรมวิทยาศาสตรการแพทย  กระทรวงสาธารณสุข พบวา ปริมาณสารขจัด
รังแค ซิงคไพริไทโอน  มีคาความเปนกรดดางและคุณลักษณะทางจุลชีววิทยาเขา
มาตรฐาน  สวนกรณีถุงยางอนามัยน้ัน  ยังไมสามารถพิสูจนช้ีชัดไดวา  มีการนําไปใสไว
ในขวดเม่ือใด  สําหรับอาการผมรวงของผูรองเรียนน้ัน  แพทยผูเช่ียวชาญดานผิวหนัง  ณ 
สถาบันโรคผิวหนังวินิจฉัยวา  อาการผมรวงเกิดจากการที่ผูปวยเปนโรคอะโลพีเซียอารี
อาตา  ซ่ึงจะมีอาการผมรวงเปนหยอมๆ  ไมไดเกิดจากการใชผลิตภัณฑแชมพูดังกลาว  

เลขาธิการ อย.  กลาวตอไปวา  สวนรายผูรองเรียนที่แจงความไวท่ี  สภ.ต. 
สําโรงเหนือ  จังหวัดสมุทรปราการ  รองเรียนวา ใชแชมพูขจัดรังแคยี่หอเฮดแอนดโชว
เดอรสูตรเมนทอล ขนาด 90 มล.  ประมาณ 2-3 สัปดาหแลวเกิดอาการแพอยางรุนแรง  
หนังศีรษะอักเสบผมรวงเกือบหมดศีรษะ  อย.ไดตรวจสอบสถานที่ผลิตก็ไมพบส่ิงผิดปกติ
ใดๆ  ในกระบวนการผลิต  และไดเก็บตัวอยางแชมพูดังกลาวท่ีถูกรองเรียน  พรอมท้ังรุน
การผลิตอื่นสงตรวจวิเคราะหดวย  ผลการวิเคราะหพบวา  ปริมาณสารขจัดรังแคซิงคไพริ
ไทโอน  คาความเปนกรดดางเขามาตรฐานเชนกัน   

นายภักดี  โพธิศิริ กลาวตออีกวา  สาเหตุของการผมรวงเกิดไดหลายทาง  
ท้ังการเปนโรคอะโลพีเซียอารีอาตา  โรคผมรวงเปนหยอมเกิดจากโรคบางชนิด เชน  
ความผิดปกติของตอมไทรอยด  ความเปลี่ยนแปลงระดับฮอรโมนในรางกาย  เชน  สตรี
หลังคลอดบุตร  สตรีท่ีหยุดกินยาคุมกําเนิด  รวมทั้งอาจมาจากความเครียด  การใชยาบาง
ชนิด  อาทิ  ยาแกไอบางชนิด  ยารักษาโรคกระเพาะ  ยาปฏิชีวนะ  ยาลดคลอเรสเตอรอล  
หรือการใชเคร่ืองสําอางบางชนิด  เชน  การใชนํ้ายาดัดผม  ยืดผม   ยอมผมถาวร  เปน
ตน  ท้ังน้ี  อย.ไดประสานไปยังแพทยผูเช่ียวชาญดานผิวหนังและเสนผมเบื้องตนไดรับ
ความเห็นจากแพทยผิวหนังหลายทานวา  ยังไมมีขอมูลวา  ผมรวงเปนกระจุกเกือบท้ัง
ศีรษะเนื่องจากแชมพูสระผม  เพราะจากสูตรสวนผสมและวิธีใช  แชมพูจะสัมผัสกับเสน
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(ท่ีมา: หนังสือพิมพผูจัดการรายวันฉบับวันท่ี  21 กุมภาพันธ 2549 และหนังสือพิมพเดลินิวสฉนับบวันท่ี  
2  มีนาคม  2549) 

 
คําถาม 

หากองคการตองการจัดทําโครงการนําส่ือมวลชนและตัวแทนประชาชนเขา
ชมกระบวนการผลิตเพ่ือเรียกความเชื่อม่ันของผูบริโภคท่ีมีผลิตภัณฑของบริษัทใหกลับคืน
มาโดยเร็ว  จึงใหทานจัดทํางบประมาณของโครงการดังกลาวเพื่อพิจารณา   
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