บทที่ 8
สรุปการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึ ก ษาเรื่ องปั ญหาและการแก้ปั ญหางานประชาสั ม พันธ์ ม หาวิท ยาลัย ราชภัฏ กลุ่ ม
ภู มิ ภ าคตะวัน ตกมี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ (1) ทราบลัก ษณะการด าเนิ น งานประชาสั ม พัน ธ์ ข อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก (2) ค้นหาปั ญหา ในการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก (3)ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปั ญหาในการดาเนิ นงาน
ประชาสัมพันธ์ ข องมหาวิทยาลัย ราชภัฏกลุ่ มภู มิภาคตะวันตก และ (4) เสนอแนวทางในการ
ดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์ ของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏเพื่อจะนาไปสู่ การบรรลุ วตั ถุ ประสงค์อย่า ง
แท้จริ งกลุ่มภูมิภาคตะวันตก โดยใช้การวิจยั เชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลหลัก
ผลการวิจัย
1. ลักษณะการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภูมิภาคตะวันตก
1.1 ลักษณะการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จากการศึกษาพบว่า ฝ่ ายประชาสัมพันธ์อยู่ในความดูแลของรองอธิ การบดี ฝ่าย
กิจการพิศษ มีบุคลากรประจา 2 คน โดยจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
ระยะยาว 5 ปี งานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีวตั ถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่
ข่าวสาร เสริ มสร้ างความรู ้ และสาระทางวิชาการแก่ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและประชาชน
ทัว่ ไป เสริ มสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เป็ นศูนย์ขอ้ มูลภาพและกิ จกรรมของมหาวิทยาลัย และ
เสริ มสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเข้มแข็งให้กบั มหาวิทยาลัย
ลักษณะการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (1) การ
วิจยั รั บฟั ง ความคิ ดเห็ น บุ คลากรในฝ่ ายประชาสัมพันธ์ ไม่ เคยดาเนิ นการทาการวิจยั หรื อสารวจ
ข้อมู ลอย่า งเป็ นทางการ เน้นการทาด้วยวิธี ง่า ยๆ เช่ น การพบปะพูดคุ ย การประชุ มคณะทางาน
ร่ วมกับผูบ้ ริ หาร เท่านั้น (2) การวางแผนงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจดั ทาแผนยุทธศาสตร์ การ
ประชาสัมพันธ์ระยะ 5 ปี โดยในแผนยุทธศาสตร์ น้ นั จะประกอบไปด้วย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วัต ถุ ป ระสงค์ ขั้ น ตอนการด าเนิ น การ หลั ก การในการจัด การ เป้ าหมาย สื่ อที่ ใ ช้ ใ นการ
ประชาสัมพันธ์ การปฏิบตั ิงานประชาสัมพันธ์ โครงสร้างฝ่ ายประชาสัมพันธ์ การวิเคราะห์ จุดอ่อน
จุดแข็ง อุปสรรคและโอกาส (3) การสื่ อสาร สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การประชาสัมพันธ์ที่งาน
ประชาสั ม พัน ธ์ ไ ด้ก าหนดไว้ โดยการสื่ อ สารภายในองค์ก รนั้น เลื อ กใช้ สื่ อ ประชาสั ม พัน ธ์ ที่
หลากหลาย เช่ น สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ (เอกสาร/บัน ทึ ก ข้อ ความ วารสารข่ า ว วารสารดอนขัง ใหญ่ )

สื่ อกิ จกรรม (งานกี ฬามหาวิทยาลัย งานทาบุญ โครงการฝึ กอบรมสัมนา) สื่ อสมัยใหม่ (เว็บไซต์
http://www.pbru.ac.th/th/, เฟสบุ๊ค ,ไลน์ ) ซึ่ งการสื่ อ สารภายในเพื่ อ ให้ เ กิ ด การกระจายข้อ มู ล
ข่าวสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รวมทั้งการเสริ มความรู ้และสาระทางวิชาการให้กบั บุคลากร
ภายในองค์กร ในขณะที่การสื่ อสารภายนอกองค์ กรยังมุ่งเน้นการสื่ อสารผ่านสื่ อสมัยใหม่อย่า ง
เว็บไซต์และเฟสบุ๊คเป็ นหลัก แต่อย่างไรก็ตามวารสารดอนขังใหญ่ยงั ทาหน้าที่การสื่ อสารข้อมูล
ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของนักเรี ยนนักศึกษา บุคลากร ผูบ้ ริ หาร ไปสู่ หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนต่างๆ อย่างต่อเนื่ อง นอกจากนี้ ยงั มีการใช้ช่องทางการสื่ อสารผ่านสื่ อโทรทัศน์ทอ้ งถิ่ น
โทรทัศน์ระดับประเทศ วิทยุกระจายเสี ยงท้องถิ่ น เพื่อการสื่ อสารข้อมูล ข่าวสาร กิ จกรรมต่างๆ
ภายในมหาวิท ยาลัย เพื่ อเป็ นการสร้ างภาพลัก ษณ์ ที่ ดี ใ ห้ม หาวิทยาลัย ฯ (4) การประเมิ น ผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีประเมินผลการประชาสัมพันธ์จากการติดตาม และรวบรวมสรุ ปย่อข่าว
จากหนังสื อพิมพ์รายวัน หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่น และรายสัปดาห์
1.2 ลักษณะการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
จากการศึกษาลักษณะการดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บา้ นจอมบึง พบว่า ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง นั้นอยูภ่ ายใต้การ
กากับดูแลของกองกลาง สานักงานอธิ การบดี มีเจ้าหน้าที่ดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์ จานวน 5 คน
งานประชาสั ม พันธ์ ข องมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ หมู่ บ ้า นจอมบึ ง มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ การให้ข้อ มู ล
ข่าวสาร การสร้างภาพลักษณ์ การให้ความรู ้ และการสร้างความน่าเชื่อถือ
ลักษณะการดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
(1) การวิจยั รับฟังความคิดเห็น บุคลากรในฝ่ ายประชาสัมพันธ์ยอมรับว่าไม่ได้ดาเนิ นการทาการวิจยั
หรื อสารวจข้อมูล ทั้งที่การวิจยั เป็ นขั้นตอนแรกของการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ เป็ นการหาข้อมูล
ข้อเท็จจริ งที่องค์กรกาลังเผชิ ญอยู่ (2) การวางแผนงาน บุคลากรในฝ่ ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง ยอมรับว่าไม่มีการจัดทาแผนการประชาสัมพันธ์ท้ งั ในระยะสั้น หรื อระยะ
ยาว แต่การดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์ยงั คงดาเนิ นไปตามโครงสร้างงานที่เสนอของบประมาณ ซึ่ ง
ประกอบไปด้วย งานรับโทรศัพท์ งานออกแบบสื่ อประชาสัมพันธ์ งานส่ งข่าวสารขึ้นเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย งานจัดทาบอร์ ดประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น ซึ่ งการวางแผนการประชาสัมพันธ์จะเป็ น
ตัวกาหนดเป้ าหมายของแผนงานและโครงการประชาสั ม พันธ์ ก าหนดกลุ่ ม เป้ าหมายของแผน
กาหนดวัตถุ ประสงค์ของแผน กาหนดการใช้สื่อและกิ จกรรมประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการกาหนด
งบประมาณ ตลอดจนวิธี ก ารติ ดตามประเมิ นผล หากฝ่ ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
หมู่บา้ นจอมบึงไม่มีแผนการดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์ จึงทาให้การประชาสัมพันธ์เป็ นเพียงงาน
เผยแพร่ ข่าวสารภายในองค์กรธรรมดาเท่านั้น (3) การสื่ อสาร ฝ่ ายประชาสัมพันธ์มีการดาเนิ นงาน

ประชาสัมพันธ์ที่ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ เนื่ องจากไม่สะท้อนผลการดาเนิ นงาน
ประชาสัมพันธ์ที่เป็ นรู ปธรรม (4) การประเมินผล บุคลากรในฝ่ ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึงยอมรับว่าไม่มีการจัดทาการประเมินผลการประชาสัมพันธ์ในแต่ละครั้ง
1.3 ลักษณะการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จากการศึกษาลักษณะการดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
กาญจนบุรี พบว่า ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีน้ นั อยู่ภายใต้การกากับ
ดูแลของกองกลาง สานักงานอธิ การบดี มีเจ้าหน้าที่ดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์ จานวน 4 คน งาน
ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ กาญจนบุรีมีวตั ถุประสงค์เพื่อเสริ มสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่า งผูบ้ ริ หาร คณาจารย์ พนัก งานและนัก ศึ ก ษา เพื่ อเกิ ดความร่ วมมื อ ร่ วมใจในการติ ดต่ อ
ประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเสริ มสร้างความรู้และ
สร้างทัศนคติที่ดีแก่บุคลากร และเพื่อเสริ มสร้างชื่อเสี ยงแก่มหาวิทยาลัย
ลักษณะการดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (1)
การวิจยั รับฟั งความคิดเห็น บุคลากรในฝ่ ายประชาสัมพันธ์ ยอมรับว่าไม่ได้ดาเนิ นการทาการวิจยั
หรื อส ารวจข้อ มู ล เพื่ อ การวางแผนการดาเนิ น งานวิจ ัย ทั้ง ที่ ก ารวิ จ ัย เป็ นขั้นตอนแรกของการ
ดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์ เป็ นการหาข้อมูล ข้อ เท็จจริ งที่องค์กรกาลังเผชิ ญอยู่ แต่จะดาเนิ นการ
สรุ ปจากโครงการแต่ละปี ว่าสาเร็ จมากน้อยเพียงใด แล้วนามาต่อยอดในการวางแผนงานปี ต่อไป (2)
การวางแผนงาน บุคลากรในฝ่ ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรียอมรับว่าแผนการ
ดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์น้ นั เชื่ อมโยงกับแผนงบประมาณ ไม่มีแผนระยะยาว เนื่ องจากผูบ้ ริ หาร
เปลี่ยนแปลงไปตามวาระ อย่างไรก็ตามการวางแผนงานจะช่วยทาให้มีการตระเตรี ยมทรัพยากรการ
บริ หารอย่างละเอียดรอบคอบ ในขณะที่การวางแผนประชาสัมพันธ์หากประสานและสอดคล้องกับ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ก็จะสามารถนามาสู่ ความสาเร็ จของมหาวิทยาลัยได้เช่นกัน (3) การสื่ อสาร
สอดคล้องกับ วัตถุ ประสงค์การประชาสั ม พันธ์ ที่ง านประชาสั มพันธ์ ไ ด้กาหนดไว้ โดยมี ก าร
ดาเนิ นงานทั้งการสื่ อสารภายในมหาวิทยาลัยและการสื่ อสารภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างเป็ นระบบ
และขั้นตอน โดยมุ่งเน้นการใช้ช่องทางการสื่ อสารแบบสมัยใหม่ ได้แก่ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ในขณะที่
สื่ อเก่าประเภทสื่ อสิ่ งพิมพ์ วารสาร จดหมายข่าว ก็ยงั คงมีการผลิตและแจกจ่ายอยูแ่ ต่ลดปริ มาณให้
น้อยลง สาหรับการสื่ อสารภายนอกมุ่งเน้นไปที่สื่อใหม่ เพราะไม่ตอ้ งมีการลงทุน ส่ วนสื่ อกิจกรรม
นั้นจะทากิ จกรรมร่ วมกับนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึ กษาตอนปลาย เพื่อสร้ างฐานลู กค้าในการเข้า
ศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สาหรับสื่ อกิจกรรมนั้นจะแฝงด้วยสื่ อที่เป็ นของที่ระลึก
เช่น กระเป๋ า ปากกา แก้ว เป็ นต้น (4) การประเมินผล บุคลากรในฝ่ ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี มีการประเมินผลการประชาสัมพันธ์หลายทิศทาง เช่ น การประเมินจากการส่ ง

บุคคลลงไปในพื้นที่เพื่อสอบถาม พูดคุ ย กับประชาชนหรื อกลุ่มเป้ าหมาย ต่อมาเจ้าหน้าที่ชุมชน
สัมพันธ์ทาหน้าที่ในการสังเกตแบบมีส่วนร่ วมว่ากิจกรรมที่ลงไปทานั้นประสบความสาเร็ จเพียงใด
1.4 ลักษณะการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จากการศึกษาลักษณะการดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมพบว่า ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐมนั้นอยูภ่ ายใต้การกากับดูแล
ของกองกลาง ส านัก งานอธิ ก ารบดี มี เ จ้า หน้า ที่ ด าเนิ น งานประชาสัม พัน ธ์ จานวน 5 คน งาน
ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีวตั ถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร กิจกรรม
และภาพลักษณ์ ที่ดีของมหาวิทยาลัย สร้ างเครื อข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยกับสื่ อทั้งส่ วนกลางและ
ท้องถิ่ น สร้ างความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุ มชน เพื่อวางแผนและดาเนิ นการจัดทา
สื่ อประชาสัมพันธ์ในรู ปแบบต่างๆ และเพื่อจัดเก็บข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
ลักษณะการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (1) การ
วิจยั รับฟั งความคิดเห็ น บุคลากรในฝ่ ายประชาสัมพันธ์ยอมรับว่าไม่ได้ดาเนิ นการทาการวิจยั หรื อ
สารวจข้อมูล เพื่อการวางแผนการดาเนิ นงานวิจยั เช่ นเดี ยวกับมหาวิท ยาลัยราชภัฏกลุ่ มภู มิภาค
ตะวันตกอื่นๆ (2) การวางแผนงาน บุคลากรในฝ่ ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ยอมรั บ ว่ า แผนการด าเนิ น งานประชาสั ม พัน ธ์ น้ ั น เชื่ อ มโยงกับ แผนงบประมาณเงิ น รายได้
มหาวิทยาลัย ไม่มีแผนระยะยาว ซึ่ งแผนการดาเนินงานนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย
ที่ว่าด้วย การมุ่งสู่ องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ที่บริ หารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล นอกจากนี้ แผนงาน
ดังกล่าวจะประกอบไปด้วย วัตถุ ประสงค์ของโครงการ กลุ่ มเป้ าหมาย รู ปแบบกิ จกรรม ตัวชี้ วดั
แนวทางการประเมิ น โครงการ วิ ธี ที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น โครงการ ซึ่ ง การวางแผนงานของ
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ นครปฐมมี ก ารก าหนดวิธีก ารปฏิ บ ตั ิ ซึ่ งจะเป็ นการควบคุ ม ให้มี การปฏิ บ ตั ิ
กิ จ กรรมต่ า ง ๆ อย่า งรอบคอบ โดยระบุ ชัด เจนว่า จะต้อ งท าอะไรบ้า ง เวลาไหน งบประมาณ
นอกจากนี้ ยงั ได้ระบุแนวทางการประเมินโครงการ (3) การสื่ อสาร สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ
ประชาสั ม พัน ธ์ ที่ ง านประชาสั ม พัน ธ์ ไ ด้ ก าหนดไว้ค รบถ้ ว นสมบู ร ณ์ ซึ่ งการด าเนิ น งาน
ประชาสัมพันธ์ของมหาวิท ยาลัยราชภัฏ นครปฐมได้แกนนาในการดาเนิ นงานที่ มี คุณภาพอย่า ง
ดร.เกศินี ประทุมสุ วรรณ ผูท้ ี่มีความเชี่ยวชาญในการดาเนินประชาสัมพันธ์และมีความเชี่ยวชาญใน
การทางานท้องถิ่นด้วยเช่นกัน ดังนั้นการดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์จึงมุ่งเน้นการสื่ อสารและสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกับท้องถิ่น สื่ อมวลชนท้องถิ่นได้เป็ นอย่างดี
การเผยแพร่ ขอ้ มูลภายในมหาวิทยาลัยนั้นจะใช้ช่องทางการสื่ อสารที่ หลากหลาย เช่ น สื่ อบุ คคล
จดหมายข่าว วารสาร ป้ ายไวนิ ล สื่ อใหม่ เป็ นต้น ส่ วนการสื่ อสารภายนอกนั้นจะใช้ช่องทางการ
สื่ อสารผ่านสื่ อวารสาร สื่ อใหม่ สื่ อโทรทัศน์ทอ้ งถิ่น สื่ อหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่น สื่ อวิทยุกระจายเสี ยง

ท้องถิ่ น และสื่ อกิ จกรรม ซึ่ งเป็ นสื่ อที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐมมุ่งเน้นในการขับเคลื่ อนทาง
ความคิ ด ร่ วมกับ ประชาชนในท้องถิ่ น และสร้ า งความเป็ นอัต ลัก ษณ์ ข องมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ
นครปฐมได้เป็ นอย่างดี และอีกสื่ อหนึ่ งที่สาคัญไม่แพ้กนั คือ สื่ อบุคคล (บุคลากร ผูบ้ ริ หาร อาจารย์
นักเรี ย น นัก ศึ กษา) ซึ่ งเป็ นสื่ อที่ สามารถเข้าถึ งได้กบั กลุ่ มเป้ าหมายทุ กกลุ่ ม เป็ นอย่างดี (4) การ
ประเมินผล ฝ่ ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีการประเมินผลการประชาสัมพันธ์
หลายทิ ศทาง เช่ น แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ สรุ ปจานวนข่าวประชาสัมพันธ์
ประจาปี และสรุ ปความสาเร็ จในการผลิตรายการโทรทัศน์
2. ปั ญ หาในการด าเนิ น งานประชาสั ม พัน ธ์ ข องมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ กลุ่ ม ภู มิ ภ าค
ตะวันตก
2.1 ปั ญหา ในการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จาก
การสัมภาษณ์พบว่า ประสิ ทธิ ภาพการสื่ อสารภายในองค์กร ความเหลื่อมล้ าระหว่างข้าราชการกับ
พนัก งานมหาวิท ยาลัย พนั ก งานราชการ และลู ก จ้า งชั่วคราว ไม่ เป็ นปั ญหาในการดาเนิ น งาน
ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ แต่ปัญหาของงานประชาสัมพันธ์ คือ ปั ญหาเรื่ องข้อมูลที่
จะใช้ในการประชาสัมพันธ์ของแต่ละคณะไม่แน่ นอน เช่ น วัน เวลา สถานที่ในการจัดกิ จกรรมมี
การเปลี่ ยนแปลง ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ไม่สามารถสร้ างหรื อกาหนดประเด็นในการสื่ อสารเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลผ่านเสี ยงตามสายได้ยกเลิกไปส่ งผลให้การรับรู ้ ข่าวสาร
ภายในองค์กรของทั้งครู ผสู ้ อนและนักศึกษาน้อยลง
2.2 ปั ญหาในการดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
จากการสัมภาษณ์พบว่า ประสิ ทธิ ภาพการสื่ อสารภายในองค์กร ความเหลื่อมล้ าระหว่างข้าราชการ
กับพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลู กจ้างชั่วคราว ไม่เป็ นปั ญหาในการดาเนิ นงาน
ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ แต่ปัญหาที่ส่งผลต่อการดาเนิ นงานคือ ประสิ ทธิ ภาพการ
สื่ อสารภายในองค์กร หัวหน้าฝ่ ายประชาสัมพันธ์ขาดทักษะการสื่ อสาร ขาดการนาเอาการบริ หาร
ประเด็นมาใช้ในการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ท้ งั ภายในและภายนอก ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ไม่มีการ
สารวจปั ญหา และวางแผนการดาเนินงานวิจยั เพื่อการประชาสัมพันธ์อย่างเป็ นระบบ
2.3 ปัญหาในการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จาก
การสัมภาษณ์พบว่า ประสิ ทธิ ภาพการสื่ อสารภายในองค์กร ความเหลื่อมล้ าระหว่างข้าราชการกับ
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการราชการ และลูกจ้างชัว่ คราว ไม่เป็ นปั ญหาในการดาเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ กาญจนบุรี แต่ปัญหาที่ส่งผลต่อการดาเนิ นงาน คือ ระบบ
ราชการ และงบประมาณมีจากัด ในขณะที่ปัญหาการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ผรู้ ับสาร เนื่องจาก
เมื่อฝ่ ายประสัมพันธ์ได้ทาการสื่ อสารผ่านช่องทางการสื่ อสารที่เป็ นสิ่ งพิมพ์ ผูร้ ับสารภายในองค์กร

มักจะไม่ค่อยชอบอ่าน โดยเฉพาะประเด็นข่าวที่ไม่มีความเกี่ ยวข้องกับคณะ สานัก ของตนเอง สื่ อ
สิ่ งพิมพ์จึงถูกนามาแปรรู ปเป็ นกระดาษรี ไซเคิล
2.4 ปั ญหาในการดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จาก
การสัมภาษณ์ พบว่า ประสิ ทธิ ภาพการสื่ อสารภายในองค์กร ความเหลื่อมล้ าระหว่างข้าราชการกับ
พนัก งานมหาวิท ยาลัย พนั ก งานราชการ และลู ก จ้า งชั่วคราว ไม่ เป็ นปั ญหาในการดาเนิ น งาน
ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม แต่ปัญหาที่ส่งผลต่อการดาเนิ นงานคือ โครงสร้าง
งานประชาสัมพันธ์ไม่ชดั เจน และขาดอุปกรณ์ที่ทนั สมัยในการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ ในขณะ
ที่ปัญหาการดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์น้ นั ได้แก่ การส่ งข้อมูลข่าวสารของคณะ สานัก ต่างๆ มายัง
ฝ่ ายประชาสั ม พันธ์ ล่ า ช้า หรื อบางครั้ งก็ ไ ม่ ส่ ง ข่ า ว ในขณะที่ บ างคณะมี ค วามสั ม พันธ์ อ ันดี ก ับ
สื่ อมวลชนก็จะติดต่อประสานงานกันเองโดยไม่ผา่ นฝ่ ายประชาสัมพันธ์กลาง
3. ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปั ญหาในการดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก
3.1 ข้ อ เสนอแนะในการแก้ ไ ขปั ญ หาในการด าเนิ น งานประชาสั ม พัน ธ์ ข อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คือ การจัดทาแผนการประชาสัมพันธ์อย่างเป็ นระบบ และถูกวิธี
3.2 ข้ อ เสนอแนะในการแก้ ไ ขปั ญ หาในการด าเนิ น งานประชาสั ม พัน ธ์ ข อง
มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ หมู่ บ ้า นจอมบึ ง คื อ ควรจัด หาบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ และมี
ประสบการณ์ทางด้านการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ จัดให้มีการวางระบบการให้รางวัลเพื่อกระตุน้
ให้มีการเชื่ อมโยงประสานงานให้เกิ ดการทางานร่ วมกัน และกระตุน้ ให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
จัดทาแผนการประชาสัมพันธ์อย่างเป็ นระบบ และถูกวิธี
3.3 ข้ อ เสนอแนะในการแก้ ไ ขปั ญ หาในการด าเนิ น งานประชาสั ม พัน ธ์ ข อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม คือ ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมควรจัดโครงสร้างของฝ่ าย
ประชาสัมพันธ์ให้ข้ ึนตรงกับรองอธิ การบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ เนื่ องจากมหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มี
ศักยภาพ และพร้ อมที่ จะปฏิ บตั ิง านประชาสัม พันธ์ และงานท้องถิ่ นได้อย่างเต็ม ที่ ในส่ วนของ
ปั ญหาอื่น ๆ แนะนาให้ใช้สื่อออนไลน์เข้ามาช่วยในการแก้ไขปั ญหา
3.4 ข้ อ เสนอแนะในการแก้ ไ ขปั ญ หาในการด าเนิ น งานประชาสั ม พัน ธ์ ข อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี คือ ประสานความร่ วมมือกับทุกภาคส่ วน และใช้สื่อออนไลน์เข้ามา
เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารจัดการ การรับ-ส่ งข่าวสารประชาสัมพันธ์

อภิปรายผล
1. ลัก ษณะการด าเนิ น งานประชาสั ม พัน ธ์ ข องมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ในกลุ่ ม ภู มิ ภ าค
ตะวันตก
จากผลการศึกษา พบว่า ระบบโครงสร้างของฝ่ ายประชาสัมพันธ์ข้ ึนอยูก่ บั กองกลาง
สานักงานอธิ การบดีเหมือนกันทั้ง 4 แห่ ง แสดงว่าผูบ้ ริ หารของมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภูมิภาค
ตะวันตกไม่ได้ให้ความสนใจกับงานประชาสัมพันธ์ เพราะโครงสร้างฝ่ ายประชาสัมพันธ์มีขนาด
เล็ก สมาคมด้านการประชาสัมพันธ์ของสหรัฐอเมริ กา ได้กล่าวไว้วา่ การประชาสัมพันธ์เป็ นหน้าที่
ด้า นการบริ ห ารที่ เ กี่ ย วกับ การให้ค าปรึ ก ษาในระดับที่ สู ง สุ ดขององค์ ก ารและเกี่ ย วข้องกับ การ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การซึ่ งงานประชาสัมพันธ์จะต้องดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ องสม่ าเสมอจึง
จะบรรลุผลที่ตอ้ งการได้ เว้นแต่ผบู ้ ริ หารองค์กรต้องการให้ประชาสัมพันธ์ทาหน้าที่การส่ งข่าวไป
ยังสื่ อมวลชน ถ่ ายรู ป ถ่ ายภาพเคลื่ อนไหว เท่า นั้น ซึ่ งจากผลการศึ กษาข้างต้น ผศ.ดร.สมเดช
รุ่ งศรี สวัสดิ์ ได้แสดงทัศนะเห็นด้วยที่โครงสร้างฝ่ ายประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่ม
ภูมิภาคตะวันตก ยังมีขนาดเล็ก ซึ่ งได้วิพากษ์ประเด็นนี้ ไว้ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภูมิภาค
ตะวันตกยังคงยึดติดอยูก่ บั ระบบราชการ ผูบ้ ริ หารของมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภูมิภาคตะวันตก
ทั้ง 4 แห่ งยังไม่เข้าใจการประชาสัมพันธ์ อีกทั้งโครงสร้างก็เล็กเพราะไม่ได้ให้ความสาคัญ วิธีคิด
ง่ า ยๆ ห้ อ งประชาสั ม พัน ธ์ ไ ม่ ไ ด้อ ยู่ด้า นหน้า แค่ น้ ัน ก็ จ บแล้ว แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ผู ้บ ริ ห ารไม่ ใ ห้
ความสาคัญเลย ถ้าเขาให้ความสาคัญ ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ตอ้ งขึ้นตรงกับอธิ การบดี อธิ การลงมาสั่ง
การเอง ดังนั้นการประชาสัมพันธ์จะแข็งไม่แข็งอยูท่ ี่ผบู ้ ริ หาร
ลัก ษณะการด าเนิ น งานประชาสั ม พัน ธ์ ข องมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ในกลุ่ ม ภู มิ ภ าค
ตะวันตก ไม่พบว่ามี กระบวนการวิจยั รั บฟั ง ความคิ ดเห็ น แสดงว่า ผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่ ฝ่าย
ประชาสั ม พันธ์ ย งั ไม่ ไ ด้ใ ห้ค วามส าคัญกับ ด าเนิ นงานประชาสั ม พันธ์ เพราะไม่ พ บหลัก ฐานที่
สามารถแสดงถึงวิธีการที่เกี่ ยวข้องกับการวิจยั หรื อ การค้นหาข้อมูล สารวจประชามติได้ การวิจยั
เป็ นขั้นตอนแรกของการดาเนิ นงานประชาสั ม พันธ์ เพื่อท าให้ผูบ้ ริ หารและนัก ประชาสัมพันธ์
กาหนดนโยบาย และเป้ าหมายของแผนการประชาสัมพันธ์ ได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับ
สภาพความเป็ นจริ ง การวิจยั นี้ ตอ้ งการทราบว่ากลุ่มเป้ าหมายขององค์กรมีความคิดเห็นอย่างไรต่อ
องค์กร โดยจะต้องคานึงถึงสภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่ ง
จะมีผลกระทบต่อการวิจยั ด้วย เว้นแต่ทาการว่าจ้างบริ ษทั ภายนอกให้ทาการวิจยั ให้คาแนะนาต่างๆ
รวมทั้งให้บริ การในด้านการวิเคราะห์ตีความข้อมูล อย่างไรก็ตาม วิมลพรรณ อาภาเวช (2553: 191192) อธิ บ ายไว้ว่า การท าวิจยั เพื่ อการประชาสั ม พัน ธ์ น้ ันมี ป ระโยชน์ หลายประการ เช่ น นัก
ประชาสั ม พันธ์ จะสามารถก าหนดวัตถุ ป ระสงค์และเป้ าหมายของงานประชาสั ม พันธ์ ไ ด้อย่า ง

เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ รวมทั้งยังช่ วยในการแสวงหาลู่ ทางหรื อ
วิธี ก ารสื่ อสารที่ เหมาะสม สอดคล้องกับ กลุ่ มเป้ าหมาย ดัง นั้นหากมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ในกลุ่ ม
ภูมิภาคตะวันตกไม่ได้ดาเนินกระบวนการวิจยั รับฟังความคิดเห็น ก็จะทาให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ไม่มี
ข้อมูล หรื อข้อค้นพบจากการวิจยั ไปพิจารณาในการกาหนดแผนการประชาสัมพันธ์
กระบวนการวางแผนการประชาสัมพันธ์ พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภูมิภาค
ตะวันตกมีแผนการประชาสัมพันธ์ ซึ่ งพบว่า เป็ นแผนงบประมาณรายปี คือ การวางแผนงานที่คาด
ว่าจะต้องจ่าย โดยการคิ ดล่ วงหน้าและแสดงข้อมูลออกมาเป็ นตัวเลข จานวนชั่วโมงการทางาน
จานวนผลงาน เป็ นต้น ในขณะที่แผนการประชาสัมพันธ์จะต้องมีลกั ษณะการกาหนดวัตถุประสงค์
เป้ าหมาย กลุ่มเป้ าหมายโดยต้องมีการวิเคราะห์ให้เข้าใจถึ งกลุ่มเป้ าหมายนั้นเพื่อสามารถกาหนด
สารหรื อข่าวสารในการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนเลื อกสื่ อและกิ จกรรมในการประชาสัมพันธ์ได้
อย่างเหมาะสม ซึ่ งการจะกาหนดแผนการประชาสัมพันธ์ได้น้ นั จะต้องมีกระบวนการวิจยั รับฟั ง
ความคิดเห็นมาก่อน นอกจากนี้ แผนการดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่ม
ภูมิภาคตะวันตกยังมีลกั ษณะที่เป็ นเชิ งรับ ดร.สมเดช รุ่ งศรี สวัสดิ์ วิพากษ์ประเด็นนี้ ไว้วา่ เป็ นการ
ดาเนินการประชาสัมพันธ์ที่ลม้ เหลว การดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยภัฏจะต้องเป็ น
เชิ งรุ กเท่านั้น เพราะมหาวิทยาลัยราชภัฏไม่ใช่ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หรื อมหาวิทยาลัยมหิ ดล มหาวิทยาลัยเหล่านี้เขาพอจะตั้งรับได้เนื่ องจากเขามีชื่อเสี ยงมากพอสมควร
แล้วแต่มหาวิทยาลัยเหล่านี้ ยงั มีงานประชาสัมพันธ์เชิ งรุ กอย่างต่อเนื่ อง ดังนั้นมหาวิทยาลัยภัฏต้อง
วางแผนเชิงรุ ก คือ การกาหนดกลุ่มเป้ าหมายว่าคือใคร ใครคือลูกค้าของคุณที่แท้จริ ง ชุมชนสัมพันธ์
วิธีการวัดการประชาสัมพันธ์ที่ง่ายที่สุด คือ คนในองค์กรรักมหาวิทยาลัยไหม เมื่อคนในองค์กรรัก
กลับ ไปดู นัก ศึ ก ษาลู ก ค้า เราว่า รั ก ไหม ผูป้ กครอง ร้ า นค้า ในมหาวิท ยาลัยเราเอาเปรี ย บเขาไหม
หลังจากนั้นชุ มชนรอบข้าง นักการเมืองท้องถิ่น ให้การสนับสนุ นเราไหม ถ้าพวกนี้ เกลียดเราถือว่า
ล้มเหลว ประชาชนทัว่ ไปเป็ นลาดับท้ายสุ ด ซึ่ งคนในองค์กรนั้นเราต้องปลูกฝังทัศนคติบุคลากรและ
นักศึกษาให้มององค์กรในเชิ งบวก ลูกค้า ชุ มชน และประเทศชาติ การสร้างความสัมพันธ์ตอ้ งทา
ตลอด อย่าอยูเ่ ฉยเราไม่สามารถทาให้ทุกคนรักกันได้ แต่เราสามารถทาให้ทุกกลุ่มมามีส่วนร่ วม ยิ่ง
มีไลน์ผบู ้ ริ หารต้องเข้าไปคุย สังคมทุกสังคมย่อมมีการแตกออกเป็ นกลุ่มย่อย แต่ประชาสัมพันธ์ตอ้ ง
สามารถหยิบประเด็นหลักของแต่ละกลุ่มให้เป็ นสื่ อกลางในการทางานร่ วมกันได้ เราไม่สามารถให้
คนทั้งโลกรักกันได้ แต่เราก็ตอ้ งทาให้เขาเดินไปกับคนที่ขดั แย้งได้ ดังนั้นกระบวนการในการวาง
แผนการประชาสัมพันธ์ควรมีการสารวจปั ญหาด้วยแนวทางการวิจยั ก่อน เพื่อให้ทราบปั ญหาและ
ค้นหาวิธีแก้ไขไปอย่า งมี ข้ นั ตอน ซึ่ งสมควร กวียะ (2533: 13) อธิ บ ายไว้ว่า การวางแผนการ
ประชาสัมพันธ์เป็ นการร่ วมมือระหว่างฝ่ ายบริ หารและฝ่ ายประชาสัมพันธ์ขององค์กรใดองค์กรหนึ่ ง

ทาการกาหนดระยะโครงสร้างกระบวนการ และแนวทางปฏิบตั ิงานประชาสัมพันธ์ภายในช่วงเวลา
ที่แน่นอน โดยอาศัยเครื่ องมือปั จจัยที่ประกอบด้วย นโยบาย ข้อมูล ข่าวสาร ทรัพยากร และวิชาการ
ที่ ป ระสานงานเข้า มาด้ว ยกัน อย่า งเหมาะสมทั้ง นี้ เพื่ อ เป้ าหมายที่ จ ะสร้ า งสรรค์ เ ปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมทางสังคมให้ส่งผลดีต่อองค์กรนั้นๆ จนประสบความสาเร็ จทางสังคมที่มีความสมดุลกับ
ความสาเร็ จทางเทคนิ ค หรื อแม้แต่กระทัง่ จิตราภรณ์ สุ ทธิ วรเศรษฐ์ (2544: 7) อธิ บายไว้ว่า การ
วางแผนงานประชาสัมพันธ์ เป็ นการกาหนดการตัดสิ นใจและการดาเนิ นงานอย่างมีระบบ เพื่อให้
บรรลุ วตั ถุ ประสงค์และเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ การวางแผนมิใช่ แต่เป็ นเพียงการกาหนดการปฏิ บตั ิงาน
เพียงอย่างเดียว แต่รวมถึ งการแสวงหาเหตุผลของอุปสรรคและปั ญหาตลอดจนเป็ นการเตรี ยมการ
แก้ไขปั ญหาที่อาจเกิดขึ้นในการวางแผนประชาสัมพันธ์ นอกจากจะมีความหมายดังกล่าวแล้ว ยังได้
เน้นถึ งการเลื อกใช้สื่อในการติ ดต่อสื่ อสาร ให้เข้าถึ งกลุ่มเป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อมิให้
เกิดผลเสี ยต่อชื่ อเสี ยงและภาพพจน์ของสถาบันรวมทั้งการได้รับความร่ วมมือสนับสนุ น ตลอดจน
การยอมรับจากประชาชนกลุ่มนั้นด้วย
กระบวนการสื่ อสาร จากผลการศึ กษาพบว่ามหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม มี ก าร
ดาเนินงานประชาสัมพันธ์ได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การประชาสัมพันธ์ที่หน่วยงานได้กาหนด
ไว้อย่างชัดเจนที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่ องมาจาก ผูบ้ ริ หารให้ความสาคัญกับการดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์
ของมหาวิทยาลัยเป็ นอย่างยิ่ง โดยได้แต่งตั้ง ดร.เกศินี ประทุมสุ วรรณ ผูเ้ ชี่ ยวชาญทางด้านการ
ประชาสัมพันธ์และกิ จกรรมท้องถิ่ น เข้ามาเป็ นที่ปรึ กษาฝ่ ายประชาสัมพันธ์และนาทีมในการทา
ประชาสัม พันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐมให้ความส าคัญกับการสื่ อสารภายในองค์ก ร การ
สื่ อสารภายนอกองค์กร การสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดี ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุ มชน สื่ อมวลชน
ท้องถิ่น สื่ อมวลชนส่ วนกลาง ดร.เกศินี ประทุมสุ วรรณ ทางานทางด้านท้องถิ่นมาโดยตลอดและมี
ความเชี่ ยวชาญทางด้านการวางแผนการสื่ อสาร อย่างไรก็ตามผศ.ดร.สมเดช รุ่ งศรี สวัสดิ์ วิพากษ์
ประเด็นนี้ ไว้วา่ การสร้างจุดเด่นของมหาวิทยาลัยนั้นอยูไ่ หวพริ บของผูบ้ ริ หารแต่ละแห่ งว่าจะพลิก
วิกฤติให้เป็ นโอกาสได้อย่างไร สร้างประเด็นเพื่อการประชาสัมพันธ์ภายนอก ใช้คนเท่าไหร่ ใช้เงิน
เท่าไหร่ ไม่ใช่ประเด็น อยูท่ ี่ภาระงาน อยูท่ ี่การวางแผน และวิสัยทัศน์ของผูบ้ ริ หารที่ฉลาด
ในขณะที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึ ง เป็ นเพียงสถาบันการศึ ก ษาเดี ยวใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภูมิภาคตะวันตกที่ดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ได้กาหนดไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ยงั ขาดระบบการดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์
ที่เป็ นมาตรฐานสากล โดยเฉพาะในเรื่ องของลาดับขั้นตอนการดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์ ได้แก่
การวิ จ ัย ค้น หาปั ญ หา การวางแผนและการก าหนดแผนงาน การปฎิ บ ัติ ก ารสื่ อ สาร และการ
ประเมินผลการประชาสัมพันธ์ ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้เป็ นปั จจัยหลักที่จะทาให้งานประชาสัมพันธ์น้ นั เป็ นไป

ตามเป้ าหมายที่ตอ้ งการ ประเด็นที่ทาให้การประชาสัมพันธ์ไม่ประสบความสาเร็ จ อีกประการหนึ่ ง
คือ บุคลากรฝ่ ายประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง จากการสัมภาษณ์และการ
สังเกตแบบมีส่วนร่ วม พบว่า บุคลากรขาดความกระตือรื อร้นในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ขาด
การสื่ อสารระหว่างบุคลากรภายในฝ่ าย และขาดความเข้าใจในบทบาทของวิชาชีพการประสัมพันธ์
พิจารณาได้จากบทสัมภาษณ์ตอนหนึ่ งว่า “หน่วยงานใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์มากกว่า และไม่
ต้องการตอบกลับเท่าใดนัก เราแค่ตอ้ งการสื่ อสารออกไปแค่น้ นั ” ซึ่ งคากล่าวนี้ จึงสะท้อนให้เห็นได้
ว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ข องมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บา้ นจอมบึ งไม่มีความรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์อย่างแท้จริ งผศ. ดร.สมเดช รุ่ งศรี สวัสดิ์ วิพากษ์ประเด็นนี้ ไว้วา่ สิ่ งที่
สาคัญที่จะต้องปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือ การจ้างบุคลากรให้ตรงกับวิชาชีพ อย่าได้เอาใคร
ที่มหาวิทยาลัยไม่ตอ้ งการแล้ว ให้มานัง่ ทางานที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ นัน่ ถือเป็ นจุดล้มเหลวของการ
ประชาสัมพันธ์ต้ งั แต่แรก เพราะประชาสัมพันธ์ คือด่านแรกของการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
หลักการคือ ต้องสร้างตั้งแต่ดา้ นหน้า ให้คนทุกคนในมหาวิทยาลัย เป็ นสื่ อประชาสัมพันธ์
กระบวนการประเมินผล พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภูมิภาคตะวันตกมีระบบ
การประเมินผลการประชาสัมพันธ์ 2 ระบบ คือ การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากร เป็ นไป
ตามระบบการประเมินของส่ วนราชการที่ประเภทนี้ มีการปฏิบตั ิเหมือนกันทุกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อีกส่ วนหนึ่ งคือ การประเมินผลการปฏิ บตั ิงานประชาสัมพันธ์ ซึ่ งพบว่าโดยส่ วนใหญ่จะใช้วิธีการ
ตัดข่าวจากหน้าหนังสื อพิมพ์ การสอบจากแบบปากต่อปาก เท่านั้น ดร.สมเดช รุ่ งศรี สวัสดิ์ วิพากษ์
ประเด็นนี้ ไว้ว่า การตรวจสอบผลการประชาสัมพันธ์เป็ นเรื่ องที่สาคัญมาก อย่างที่บอกว่าเป็ นการ
ประเมินความพึงพอใจนัน่ แค่เบื้องต้น แต่เราต้องประเมินผลความสาเร็ จของงาน เช่ น รณรงค์การ
ลดขยะ ขยะลดไหม รณรงค์ให้เด็กมาเรี ยนเยอะๆ ยอดเด็กเพิ่มไหม เมื่อเด็กมาเรี ยนต้องถามด้วยว่า
มาเรี ยนที่นี่เพราะอะไร สาหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทามีการสารวจวิจยั ตลอด (1) เหตุผลที่
เด็กอยากเข้ามาเรี ยน (2) เด็กจบไปมีงานทาไหม ถ้าเด็กไม่มีงานทาเราก็ลาบาก ถือว่าเราล้มเหลวด้วย
เช่ นกัน ในประเด็นนี้ ผวู ้ ิจยั เห็ นว่าการประเมินผลการประชาสัมพันธ์สามารถทาได้หลากหลายวิธี
ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของวิมลพรรณ อาภาเวท (2553: 215) อธิ บายไว้วา่ การประเมินผลสามารถ
แบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท คือ (1) การประเมินผลความก้าวหน้าของแผนระหว่างที่กาลังดาเนิ นงาน
หรื อปฏิบตั ิตามแผน และ (2) การประเมินผลสรุ ปของงาน เพื่อตัดสิ นคุณภาพของโครงการทั้งหมด
เมื่อโครงการนั้นได้เสร็ จสิ้ นลงแล้ว อย่างไรก็ตามการประเมินผลการประชาสัมพันธ์เป็ นขั้นตอนที่มี
ความสาคัญไม่สามารถละเลยได้ รวมทั้งสามารถนาผลการประเมินที่ได้ไปใช้ในการวางแผนงาน
ประชาสัมพันธ์ในรอบปี ต่อไป ว่าควรปรับปุรง แก้ไขการดาเนิ นงาน หรื อการจัดรู ปแบบกิจกรรม
ในการประชาสัมพันธ์ให้ดีข้ ึนได้อย่างไรเพื่อผลสาเร็ จของมหาวิทยาลัยราชภัฏตะวันตกต่อไป

2. ปั ญหา และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปั ญหาในการดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก
จากผลการศึ ก ษาพบว่า ประสิ ทธิ ภาพการสื่ อ สารภายในองค์ก ร ความเหลื่ อมล้ า
ระหว่างข้าราชการกับพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างชัว่ คราว ไม่เป็ นปั ญหาใน
การการด าเนิ น งานประชาสั ม พัน ธ์ ข องมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ในกลุ่ ม ภู มิ ภ าคตะวัน ตก มี เ พี ย ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึงที่เกิ ดปั ญหาภายในหน่ วยงานประชาสัมพันธ์ คือ การขาดการ
สื่ อสารภายในหน่วยงาน หัวหน้างานขาดภาวะผูน้ า ในขณะที่ผตู ้ ามขาดภาวะผูต้ ามที่ดี จนทาให้การ
ดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์ขาดประสิ ทธิ ภาพ ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจาก บุ คลากรภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏในกลุ่มภูมิภาคตะวันตกมีความจงรั กภักดี ต่อองค์กรของตัวเอง ความจงรักภักดี เกิ ดมาจาก
วัฒนธรรมองค์กรที่ปฏิบตั ิสืบต่อมาอย่างยาวนาน เช่น การให้ความเคารพต่อบุคลากรผูใ้ หญ่ การให้
เกียรติกนั ระหว่างข้าราชการกับพนักงานทุกระดับ รวมทั้งกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ภายในองค์กร
ที่จดั ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นความแตกต่างทางความคิดระหว่างบุคคลจึงไม่ส่งผลให้การดาเนิ นงาน
ประชาสัมพันธ์ประสบปั ญหา แต่หากเมื่อใดก็ตามที่เกิดปั ญหาความแตกต่างทางความคิด หรื อเกิ ด
การขาดการสื่ อสารภายในหน่ วยงานประชาสั มพันธ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ขาดภาวะผูน้ า
แล้วนั้น ย่อมทาให้การประชาสัมพันธ์ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งวิรัช ลภิรัตนกุล (2540: 448) กล่าวไว้
ว่า นักประชาสัมพันธ์ คื อ บุ คคลผูด้ าเนิ นงานเพื่อสร้ างสรรค์ และธารงไว้ซ่ ึ งความสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่างองค์การ สถาบัน และกลุ่มประชาชน หน้าที่ของนักประชาสัมพันธ์จึงเป็ นสื่ อกลาง ในการ
ติดต่อเชื่ อมโยงให้เกิดความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างองค์การ สถาบัน กับกลุ่มประชาชน ด้วย
วิธีการติดต่อสื่ อสารประชาสัมพันธ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งวิจิตร อาวะกุล (2539:240-243) กล่าวว่า
นักประชาสัมพันธ์ตอ้ งมีความสามารถในการวางแผนงาน การดาเนินงาน มองปั ญหาต่าง ๆ ได้อย่าง
ทะลุ ปรุ โปร่ งและทัว่ ถึ ง มี ความคิ ดสร้ างสรรค์ริเริ่ มสิ่ งใหม่ๆ และด้วยความฉับ พลัน นอกจากนี้
จะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ของงานและสังคมได้เป็ นอย่างดี มีเชาว์ปัญญา ไหวพริ บ
มีความรู ้เกี่ยวกับศิลปะการสร้างความเชื่อถือและจูงใจ เป็ นต้น
นอกจากนี้ ปัญหาการดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์ที่ทุกมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภูมิภาค
ตะวันตกประสบเหมื อนกัน คือ การขาดแคลนบุ คลากร การขาดแคลนงบประมาณ และการขาด
แคลนอุปกรณ์ การดาเนินงาน แสดงว่า ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภูมิภาคตะวันตกไม่ได้
ให้ความสาคัญกับงานประชาสัมพันธ์ เพราะจานวนงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับภาระงาน รวมทั้ง
ไม่เพีย งพอต่อการจัดหาวัส ดุ อุ ปกรณ์ ใ นการจัดท างานประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ เป็ น
เครื่ องมือสาคัญของฝ่ ายบริ หาร นักบริ หารจะต้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์องค์กรควบคู่ไปกับการ
บริ หาร งานประชาสัมพันธ์ จึงไม่ใช่ สิ่งฟุ่ มเฟื อยแต่เป็ นสิ่ งที่ สาคัญและขาดไม่ได้ โครงสร้ างการ

ทางาน การจัดหน่ วยงาน การจัดสรรบุคลากรและวัสดุ อุปกรณ์ ในงานประชาสัมพันธ์ควรเป็ นไป
ตามแผนการประชาสัมพันธ์และเป้ าหมายของหน่วยงาน เว้นแต่วา่ ฝ่ ายประชาสัมพันธ์และผูบ้ ริ หาร
มหาวิ ท ย าลั ย ราชภั ฏ ในกลุ่ มภู มิ ภ าคตะ วั น ตกไม่ มี การวางแผนก ารประชาสั ม พั น ธ์
ผศ.ดร.สมเดช รุ่ งศรี สวัสดิ์ วิพากษ์ประเด็นนี้ ไว้วา่ งบประมาณ และจานวนบุคลากรไม่ใช่ประเด็น
ส าคัญ ที่ เป็ นจะเป็ นปั ญหาในการดาเนิ นงานประชาสั ม พันธ์ สิ่ ง ที่ ส ามารถทดแทนตรงนี้ ไ ด้คื อ
การสร้างประเด็นใช้ความคิดสร้ างสรรค์ในการสร้างสื่ อสมัยใหม่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สร้างสรรค์
ในการหางบประมาณโดยไม่ตอ้ งพึ่งเงินของรัฐ การได้เงินจากการสนับสนุ นจากหน่วยงานภายนอก
เช่น ภาคเอกชน การใช้สิ่งที่มีอยูแ่ ล้วเป็ นตัวประชาสัมพันธ์ดว้ ยตัวเอง เรามีกิจกรรมอะไรที่เราเก่ง
ใช้ตวั นี้ สร้ างขึ้นมา ผูว้ ิจยั มองว่าปั ญหาการดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์ที่ทุกมหาวิทยาลัยราชภัฏใน
กลุ่มภูมิภาคตะวันตกประสบก็คล้ายกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ เช่น งานวิจยั ของณัฐจรี ย ์ อัจฉริ ยะกุลพร
(2550) ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ กลยุ ท ธ์ ก ารด าเนิ น งานประชาสั ม พัน ธ์ ข องมหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์
ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า พ บ ว่ า ปั ญ ห า แ ล ะ อุ ป ส ร ร ค ใ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ข อ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มี 4 ปั ญหาหลัก คือ ปั ญหาด้านงบประมาณ โครงสร้างการบริ หารงาน
ด้านบุคลากร และด้านวัสดุอุปกรณ์
สาหรับปั ญหาการดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์น้ นั มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มตะวันตกพบ
ปั ญหาใกล้เคียงกัน คือ คณะและสานักงานส่ งข่าวประชาสัมพันธ์ล่าช้าจึงทาให้การสื่ อสารมีความ
ผิดพลาด ปั ญหาดังกล่าวควรนาสื่ อสมัยใหม่ ได้แก่ ไลน์, เฟสบุค๊ มาใช้ในการลาเลียงข้อมูลจากคณะ
และสานักงาน มาสู่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่มีความทันสมัย ถูกต้อง รวดเร็ ว ปั ญหา
ต่อมาคือผูร้ ับสารเองก็มกั จะไม่เปิ ดรับข่าวสารตามช่ องทางการส่ งสารที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์จดั ส่ ง
ซึ่ ง ปั ญหาดัง กล่ าวสามารถแก้ไ ขได้โดยการจัดทาแผนการประชาสั มพันธ์ โดยการศึ ก ษาสภาพ
ปั ญหาที่เกิ ดขึ้นแล้วนามาวางแผนการสื่ อสาร เครื่ องมือที่ใช้ในการสื่ อสาร เพราะการทราบข้อมูล
เกี่ ยวกับความแตกต่างของกลุ่มเป้ าหมายของสื่ อแต่ละชนิ ด เช่ น พฤติกรรมในการเปิ ดรับข่าวสาร
ความต้องการข่าวสารของผูร้ ับสาร สิ่ งเหล่านี้ จะเป็ นการบ่งบอกถึ งแนวทางในการกาหนดสื่ อเพื่อ
การประชาสัมพันธ์ได้ ส่ วนอีกปั ญหาหนึ่ งคือ การบริ หารประเด็นก็เป็ นปั ญหาที่บางมหาวิทยาลัย
ราชภัฏไม่ได้ให้ความสาคัญ ดังนั้นฝ่ ายประชาสัมพันธ์ควรศึกษาเกี่ ยวกับการบริ หารประเด็น โดย
คลอบคลุ มภารกิจในการตรวจสอบแนวโน้มแห่ งกระแสประชามติ การกาหนดนโยบายสาธารณะ
และการสื่ อ สารทั้ง ภายในและภายนอกองค์ก รเพื่ อ ที่ จะบอกกล่ า วหรื อเรี ย กร้ อ งให้ประชาชน
สนับสนุ นสถาบันการศึกษา (วิรัช ลภิรัตนกุล, 2543) โดยสามารถเลื อกใช้ข่าวที่ เผยแพร่ ผ่าน
สื่ อมวลชนเป็ นเครื่ องมื อที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์จะสามารถนามาใช้ในการบริ หารประเด็น ซึ่ งข่าว

ประชาสัมพันธ์จึงต้องตอบสนองทั้งความอยากบอกขององค์กรความสนใจของสื่ อมวลชน และ
ความอยากรู้ของสาธารณชนไปพร้อมๆกัน (สุ นิสา ประวิชยั , 2555)
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการศึกษา
1.1 จากผลการศึกษาพบว่า ประสิ ทธิ ภาพการสื่ อสารภายในองค์กร ความเหลื่ อมล้ า
ระหว่างข้าราชการกับพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างชัว่ คราว ไม่เป็ นปั ญหาใน
การดาเนิ นงานประชาสัม พันธ์ ของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ กลุ่ ม ภู มิภาคตะวันตก ดัง นั้นหน่ วยงาน
ประชาสัม พันธ์ ค วรเลื อ กใช้สื่ อ ในการส่ ง ข่ า วสารต่ า งๆ ภายในหน่ วยงานที่ ห วัง ผลให้เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติในทางที่ดีต่อไป
1.2 จากผลการศึกษาลักษณะการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในกลุ่มภูมิภาคตะวันตก พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภูมิภาคตะวันตกขาดกระบวนการวิจยั
ค้น หาปั ญ หา การวางแผน/การก าหนดแผนการปฏิ บ ัติ ก าร รวมทั้ง ขาดการประเมิ น ผลการ
ประชาสั ม พันธ์ ดัง นั้น ผูบ้ ริ ห ารมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ควรร่ วมมื อกับ หน่ วยงานประชาสั ม พัน ธ์
ส่ งเสริ มให้มีการจัดทาแผนการประชาสัมพันธ์แยกออกจากแผนงบประมาณรายปี โดยแบ่งออกเป็ น
แผนการปฏิบตั ิงานประชาสัมพันธ์ทวั่ ไป กับแผนงานกิจกรรมหรื อเรี ยกวาระประจาปี ปี นี้ จะมีวาระ
อะไร เสร็ จแล้วก็ดาเนินการตามแผน หลังจากนั้นก็ประเมินการดาเนินงานตามขั้นตอน
1.3 จากผลการศึกษาพบว่า การกาหนดวัตถุประสงค์การดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึงนั้นกว้างและไม่มีขอบเขต ดังนั้นควรมีการปรับปรุ งการ
ก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์ก ารประชาสั ม พัน ธ์ ใ หม่ โดยสามารถศึ ก ษาได้จ ากมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ
นครปฐมเป็ นแนวทาง หรื อศึกษาเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยชั้นของประเทศ รวมทั้งแนวคิดทฤษฎี ที่
เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น
1.4 จากผลการศึกษาพบว่า บุคลากรที่ รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ยงั ขาดทักษะ
ความรู้ และความรักในงานประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง ดังนั้น
มหาวิทยาลัยฯ ควรประเมินผลการทางานประชาสัมพันธ์ของบุคลากร พร้ อมกับจัดให้มีฝึกอบรม
พัฒ นาความรู ้ ค วามสามารถ หากไม่ ส ามารถแก้ ไ ขได้แ ล้ ว ควรให้ มี ก ารสรรหาบุ ค ลากรที่ มี
ประสบการณ์ทางด้านการประชาสัมพันธ์มาดาเนินงาน
1.5 จากผลการศึ กษาพบว่า มหาวิท ยาลัยราชภัฏ ในกลุ่ มภู มิ ภาคตะวันตกประสบ
ปั ญหาด้านงบประมาณมี จานวนจากัด ทาให้ไม่สามารถผลิ ตสื่ อเพื่อการประชาสัมพันธ์ ภายนอก
ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภูมิภาคตะวันตกควรพิจารณาการใช้สื่อออนไลน์ในการแก้ไข

ปั ญหาทั้งทางด้านงบประมาณ และขนาดของกลุ่มผูร้ ับสาร แต่การสื่ อสารผ่านสื่ อออนไลน์น้ นั ควร
เน้น การสร้ า งสรรค์ชิ้ น งานให้มี ค วามโดดเด่ น น่ า สนใจ น่ า ติ ด ตาม ชิ้ น งานเหล่ า นี้ ส ามารถให้
นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่ วมในการออกแบบผลงาน
1.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภูมิภาคตะวันตกควรพิจารณาในการจ้าง Outsource
ในการสร้ างประเด็นในการสื่ อสารภายนอก ซึ่ งเหมาะสาหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภูมิภาค
ตะวันตกที่ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการประชาสัมพันธ์
1.7 ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่ มภูมิภาคตะวันตกควรต้อง
ทางานให้ครบกระบวนการประชาสัมพันธ์อย่างเคร่ งครัด เพื่อรับการตรวจสอบการประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยตามระบบ PDCA (Plan-Do-Check-Act)
1.8 ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่ มภูมิภาคตะวันตกควรต้อง
ดาเนิ นการวางแผนจัดแบ่งกลุ่มเป้ าหมายในการสื่ อสารให้มีความชัดเจนทั้งกลุ่ มเป้ าหมายภายใน
องค์กร และกลุ่มเป้ าหมายภายนอกองค์กร ซึ่ งเป็ นส่ วนได้เสี ยเกี่ ยวกับการดาเนิ นงานมหาวิทยาลัย
แต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภูมิภาคตะวันตกอาจจะมีกลุ่มที่แตกต่างกันออกไปตามพื้นที่น้ นั ๆ
1.9 การสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกับกลุ่มเป้ าหมายนั้นขึ้นอยู่
กับ บริ บ ทของแต่ ล ะมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ในกลุ่ ม ภู มิ ภาคตะวันตก ว่า จะสร้ า งความสั ม พัน ธ์ ใ น
ลักษณะแบบใด เพื่อที่จะให้ได้มาซึ่ งการยอมรับต่อองค์กร ซึ่ งในที่น้ ี คือมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่ม
ภูมิภาคตะวันตก เพื่อผลประโยชน์ในการปฏิบตั ิงาน
2. ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
2.1 ในการศึ ก ษาครั้ งต่ อ ไปควรศึ ก ษาสภาพการด าเนิ น งานประชาสั ม พัน ธ์ ข อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภูมิภาคตะวันตก
2.2 ควรศึกษาเกี่ยวกับความต้องการของประชาชนต่อดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภูมิภาคตะวันตก
2.3 ควรศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การรั บ รู ้ สื่ อ ความพึ ง พอใจ และการใช้ป ระโยชน์ จ ากสื่ อ
ดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภูมิภาคตะวันตก

