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Vehicles ระหว่างการไฟฟ้ านครหลวง กับ บริ ษทั เอบีบี

มีการแข่งขันและขยายตัวเพิ่มมากขึ้น จึงจาเป็ นต้องมีการ

จากัด ” เพื่อวัตถุประสงค์ดงั นี้ 1)เพื่อสร้ างความสัมพันธ์

สร้ า งภาพลัก ษณ์ ที่ ดีใ ห้แ ก่ อ งค์ ก ร รวมทั้งการสร้ า ง

ที่ดีระหว่างองค์กร การไฟฟ้ านครหลวงกับสื่ อมวลชน 2)

ความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ก ั บ สื่ อมวลชนเพื่ อ สามารถอาศั ย

เพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารในเรื่ อง การขยายสถานี ชาร์ จ

สื่ อ มวลชนเป็ นสื่ อ กลางในการเผยแพร่ หรื อกระจาย

สาหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้ า 3)เพื่อสร้ างการรั บรู ้ ในตัว

ข่าวสารขององค์กรไปสู่ สาธารณชนได้ อีกทั้งยังสามารถ

องค์กรการไฟฟ้ านครหลวงให้เป็ นที่รู้จกั แก่สาธารณชน

ประสานงานและร่ วมมือในกิจกรรมต่างๆที่องค์กรจัดขึ้น

ซึ่ งเป็ นการวิ เ คราะห์ ถึ ง ปั ญ หาเกี่ ย วกับ การ

บริ ษทั The 64 PR Plus เป็ นบริ ษทั ที่ปรึ กษา

ด าเนิ นงานด้ า นการจั ด งานแถลงข่ า ว การ ศึ ก ษา

ด้านงานประชาสัมพันธ์ ที่มีประสบการณ์ มากกว่า 15 ปี

กระบวนการ ในแต่ละขั้นตอนของงานแถลงข่าว ตั้งแต่

ทางทีมงานของบริ ษทั The 64 PR Plus พร้ อมให้บริ การ

ขั้นตอนก่อนการจัดงานแถลงข่าว วันงานแถลงข่าว และ

ด้า นงานประชาสั ม พั น ธ์ ที่ ห ลากหลายทั้ งงานด้ า น

หลัง วัน งานแถลงข่ า ว ตลอดจนติ ดตามการเผยแพร่

สื่ อ มวลชนสั มพันธ์ การติ ดต่ อ ประสานกับสื่ อ มวลชน

ข่าวสาร รวมถึงการวิเคราะห์ข่าวสารของสื่ อไปยังผูร้ ั บ

งานด้า นการแถลงข่ า ว และการให้บ ริ ก ารข้อ มู ล อื่ น ๆ

ข่าวสารในทุก ด้าน เพื่อให้งานประชาสั มพันธ์ เป็ นไป

สาหรับองค์กรธุ รกิจทุกขนาด และช่วยให้ลูกค้าประสบ

อย่า งมี ประสิ ทธิ ภ าพและเกิดประโยชน์ สูงสุ ดแก่ลู กค้า

ความส าเร็ จ เพื่อ ให้ไ ด้ผ ลลัพ ธ์ ที่ดีที่ สุด ซึ่ งทาง บริ ษ ัท

ขององค์กร

The 64 PR Plus ก็ได้ให้บริ การด้านงานประชาสัมพันธ์
มาโดยตลอด

หลังจากมีการติดตามประเมินผลพบว่า สื่ อที่มา
ลงทะเบีย นในวันงาน ได้นาข่ าวสารจากงานแถลงข่า ว

ทั้งนี้ บริ ษ ัท The 64 PR Plus ได้จ ัดงาน

ไปเผยแพร่ ทุกสื่ อ ทั้งสื่ อสิ่ งพิมพ์ นิ ตยสาร สื่ อทีวี และ

แ ถ ล ง ข่ า ว “ พิ ธี ล ง น า ม บั น ทึ ก ข้ อ ต ก ล ง The

สื่ อออนไลน์ โดยส่ วนมากแล้ว จะเผยแพร่ อยู่ในหน้าที่

FeasibilityStudy on Quick Chargers for Electric

เป็ นข่าว IT หรื อ พลังงาน
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registered at the news conference publicize the news to

Abstract
The 64PR Plus company is an

all kind of advertising media, including printing media,

advertisingconsulting firmthat has over 15years of

magazine, television and online media, most of which is

experience. The 64 PRPlus team is always ready to

on the IT or Energy related news section.

provide a variety of advertising services, such as mass

Keywords : press release, public relations,

media relation, mass media coordination, news

press release

conference service and otherinformation services for

วัตถุประสงค์ของโครงงาน

organizationsof any size, bringingthe best result and

1. เพื่อสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กร การไฟฟ้ า

success for customers. The 64 PR Plus has always been

นครหลวงกับสื่ อมวลชน

in the advertisementindustry for such a long time. The

2. เพื่ อเผยแพร่ ข ้อมู ลข่ าวสารในเรื่ อ ง การขยายสถานี

64PR Plus companyorganized the news conference

ชาร์ จสาหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้ า

forthe ceremony of agreement signing“the feasibility

3. เพื่อสร้างการรับรู ้ในตัวองค์กรการไฟฟ้ านครหลวงให้

study on quick changers for electric vehicels” between

เป็ นที่รู้จกั แก่สาธารณชน

the Metropolitan Electricity Authority and ABB

ขอบเขตของโครงงาน

company”. The objectives is 1. Tobuild good

เริ่ มดาเนิ นงานตั้งแต่วนั ที่ 10 มีนาคม 2557 – วันที่ 27

relationships between the Metropolitan Electricity

มิถุนายน 2557

Authorityand the mass media 2. To publicizethe

ประเภทของสื่ อมวลชนที่ มีการติดต่อประสานงานเพื่ อ

expanding of electric cars charger stations3. To

เชิญร่ วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้

publicize the Metropolitan Electricity Authority to

สามารถแบ่งออกได้เป็ น 4ประเภท

people.

-โทรทัศน์
The report about ‘The process of

- นิตยสาร

-หนังสื อพิมพ์ - เว็บไซต์

publicizingtheMetropolitan Electricity Authorityto

สามารถแบ่งออกเป็ นสายข่าว 4 ฝ่ ายดังนี้

people by the 64 PR Plus company’ An analysis of the

-สายเศรษฐกิจ - สาย CSR

issues relating to the operation of the press conference.

-สายพลังงาน

Educational process At each step of the press
conference. From pre-event press conference. press

รายละเอียดโครงงาน
1. ก่ อนงานแถลงข่ าว

conference And post conference Follow up in the News

ขั้นตอนที่ 1. ประชุมสรุ ปประเด็นงานแถลงข่าวร่ วมกับ

Including analysis of media messages to audiences in

ผูบ้ ริ หาร ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของเรื่ อง เพื่อขอ

every aspect. To public relations The efficiency and

ข้อมูล รายละเอียด จะต้องกาหนด วัน เวลา และสถานที่

benefits to enterprise customers..

ให้ แ น่ น อน นอกจากนั้ นก็ มี ก ารหารื อเรื่ องจั ด ท า

Afterthe

following

up

and

evaluation, the results show that the mass media who

-สายรถ

หมายกาหนดการ เพื่อความแน่ นอนและการดาเนิ นจะ
ได้เป็ นไปด้วยดี
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ขั้นตอนที่ 2. จัดท าข่าวประชาสั มพันธ์ การจัดท าข่า ว

และอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม 2 โลกยานยนต์ Auto World

ประชาสัมพันธ์ จัดทาขึ้นสาหรับไว้ใช้แจกจ่ายแก่นักข่าว

ทางสถานี กองทัพบกช่ อง 5 เพราะเป็ นรายการที่ เ น้น

และสื่ อมวลชนจะได้ทราบถึงรายละเอียดของงาน หรื อ

นาเสนอข่าวในแวดวงธุ รกิจรถยนต์ 3 รายการ Speed

สามารถใช้เป็ นแนวทางในการถามปั ญหาข้อสงสัยต่างๆ

New ทางช่อง Speed Channel เพราะเป็ นรายการที่เน้น

เพิ่มเติ มได้ รวมทั้งอาจน าไปใช้เ ป็ นข้อมู ลประกอบใน

นาเสนอข่าวในแวดวงธุรกิจรถยนต์

การเขียนข่าวได้ดว้ ย

ขั้นตอนที่ 6. สรุ ปรายชื่อสื่ อมวลชนที่ยืนยันเข้าร่ วมงาน

ขั้น ตอนที่ 3. จั ด ท าจดหมายเชิ ญ สื่ อ มวลชน และ

แถลงข่าว หลังจากมีการ ติดต่อประสานงาน และเรี ยน

กาหนดการ การเชิ ญและนัดหมายนักข่ าวสื่ อ มวลชน

เชิญสื่ อ มวลชนให้เ ข้า ร่ วมงานแถลงข่าวแล้วก็จ ะมี การ

การนัดหมายนัก ข่ า วและบรรดาสื่ อ มวลชน อาจท าได้

จัดทาสรุ ปรายชื่อ สื่ อ มวลชนที่ ยืน ยัน เข้าร่ วมงานแถลง

โดยการส่ งจดหมายเชิญหรื อบัตรเชิ ญ หรื อแจ้งข่า วให้

ข่าว เพื่อที่จะได้รู้ว่าจานวนสื่ อที่เข้าร่ วมงานมีมากน้อยแค่

สื่ อ มวลชนได้ท ราบถึ ง ก าหนดวัน เวลาและสถานที่

ไหน เพราะจะได้สะดวกต่อการดูแลสื่ อในวันงานแถลง

รายละเอียดต่างๆภายในงานแบบสั้นๆพร้ อมชื่อประธาน

ข่าว

ภายในพิธี ที่จะจัดให้มี Press Conference โดยปกติมกั ใช้

ขั้นตอนที่ 7. ดูแลความเรี ยบร้อยของสถานที่จดั งาน ก่อน

วิธีส่งจดหมายเชิญ และโทรศัพท์เชิ ญเพื่อการยืนยันอี ก

การเริ่ มงานแถลงข่า ว 1 วัน ทางที มงาน เจ้าหน้าที่ฝ่าย

ครั้ง

ต่างๆจะต้องทาการลงพื้นที่ เพื่อดูแล ความเรี ยบร้อย และ

ขั้นตอนที่ 4. โทรเชิ ญสื่ อมวลชนทุกแขนงเข้าร่ ว มงาน

จัดเตรี ยมความพร้อม เพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์ที่สุด

แถลงข่าว การโทรศัพท์ติดต่อสื่ อมวลชน เป็ นอีกหน้าที่

2.วันงานแถลงข่ าว

หนึ่ งของ Media Relations Officer จะต้องใช้น้ าเสี ยงให้

ขั้นตอนที่ 1. ซักซ้อมคิวพิธีกร และพิธีการงานแถลงข่าว

ถูกต้องกับเนื้ อข่าวส่ วนมากจะเป็ นน้ าเสี ย งที่สดใสเพื่ อ

เพื่อให้งานแถลงข่าวเป็ นไปอย่างราบรื่ น และสมบูรณ์ ก็

สร้างความเป็ นกันเองกับสื่ อมวลชน

จะต้องมีการเตรี ยมการจากทุกๆฝ่ ายรวมทั้งการซักซ้อม

ขั้นตอนที่ 5. ติดต่อรายการโทรทัศน์ 3 รายการเพื่อมาทา

คิ ว พิ ธี ก ร และพิ ธี ก าร มี ก ารนั ด หมายจั ด คิ ว เวลาให้

ข่าววันงานแถลงข่าว ในการจัดงานแถลงข่าวจะต้องมี

เรี ย บร้ อ ย ตรวจสอบความเรี ย บร้ อ ยของสถานที่จัดท า

การเชิญสื่ อมวลชนแขนงต่างๆเข้าร่ วมงาน ซึ่ งงานแถลง

Backdrop เวที ดอกไม้ประดับโพเดี ยม อุ ปกรณ์ เครื่ อ ง

ข่าวในครั้งนี้กม็ ีการเชิญสื่ อโทรทัศน์มามากมาย โดยทาง

เสี ยง ป้ ายชื่อผู ้แถลงข่าว ใบลงทะเบียนเข้าร่ วมงาน ค า

ลูกค้าเป็ นฝ่ ายเชิญส่ วนหนึ่ ง ทางบริ ษทั ก็ได้รับหน้าที่ใน

กล่าวรายงาน และเอกสารสาหรับ แจกสื่ อมวลชน

การเชิญสื่ อเช่นเดียวกัน เนื่องจากงานแถลงข่าวในครั้ งนี้

ขั้นตอนที่ 2. จัดรถตูบ้ ริ การรับและส่ งสื่ อมวลชน ในวัน

เป็ นงานที่ว่าด้วยเรื่ อง พลังงาน และเทคโนโลยี ดังนั้นเรา

งานในการจัดงานแถลงข่ า ว เพื่ อเป็ นการอานวยความ

จึงได้เลือกติดต่อรายการโทรทัศน์ 3 รายการหลักที่เป็ น

สะดวก และแสดงให้เห็นสื่ อมวลชนเห็นว่าเราใส่ ใจดูแล

รายการเป้ าหมายของการประชาสัมพันธ์ งานแถลงข่า ว

พวกเขา ดังนั้นจึงมีการจัดรถรับ – ส่ งสื่ อมวลชนในกรณี

ในครั้ งนี้ ให้มาถ่ า ยท าข่า ววัน งานแถลงข่ า วได้แ ก่ 1.

ที่สื่อมวลชนไม่ได้นามารถมาเอง

รายการก้า วพอเพี ย ง CSR ทางช่ อ ง Money Channel

ขั้นตอนที่ 3. จัดเตรี ยมเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนและต้อนรั บ

เพราะเป็ นรายการที่เน้นเรื่ องโครงการประหยังพลังงาน

สื่ อมวลชน การจัดงานแถลงข่าวในครั้งนี้จะมีเจ้าหน้าทา
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หน้ า ที่ ต้อ นรั บ สื่ อ มวลชน 1 ท่ า น โดยท าหน้ า ดู แ ล

รวบรวมข่าวที่ได้เผยแพร่ จากสื่ อช่องทางต่างๆ ทุกแขนง

สื่ อมวลชนที่มาร่ วมงาน และเจ้าที่รับลงทะเบียนสื่ อที่มา

ไม่ว่าจะเป็ นสื่ อทีวี สื่ อสิ่ งพิมพ์ และสื่ อออนไลน์และ เรา

ร่ ว มงาน 2 ท่ า น โดยท าหน้า ที่ ต้อ นรั บ แนะน าสื่ อ ให้

ก็จ ะน าข่ าวมารวบรวมทาสรุ ปรวมรู ปเล่มเป็ นรายงาน

ลงทะเบี ยน แจกแฟ้ มเอกสารข่า วประชาสั มพันธ์ และ

ให้กบั ลูกค้า

ของชาร่ วย การเตรี ยมข้อมูล ข่าวสาร เอกสาร แผ่นพับ

สรุปผล

โปสเตอร์ ที่จะใช้ในการแถลงข่าว เพื่อจัดทาชุดแถลงข่าว

หรื อไม่ โดยการโทรศัพท์สอบถาม

หลังจากดาเนินโครงการเรื่ อง กระบวนการจัด
งานแถลงข่าวของ การไฟฟ้ านครหลวง โดยบริ ษทั The
64PR Plus จากัด” คือ เนื่ องจากงานแถลงข่าวในครั้ งนี้
เป็ นงานที่ร่วมกัน 2 ฝ่ าย ระหว่างการไฟฟ้ านครหลวง กับ
บริ ษทั เอบีบี จากัด และทางองค์กรก็ได้ทาหน้าที่ติดต่อ
ประสานงานสื่ อมวลชนให้กบั การไฟฟ้ านครหลวง แต่
เนื่องจากในวันงาน มีสื่อมวลชนที่มาจากการติดต่อของ
บริ ษ ัท เอบี บี จ ากัด ได้เ ชิ ญมา ท าให้ก ารดู แ ลไม่ ท ั่ว ถึ ง
อาจจะดูแลสื่ อมวลชนได้ไม่ดีเท่าที่ควร
การแถลงข่ า วเป็ นหนึ่ งในการท าสื่ อ มวลชน
สั มพัน ธ์ ดังนั้น การท าสื่ อ มวลชนควรที่ จู้จั ก สื่ อ ควรมี
การศึ ก ษาฐานข้อ มู ล รายชื่ อ สื่ อ มวลชนก่ อ น เพราะ
ฐานข้อมูลเหล่านี้ มีการเปลี่ ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่ อ
ความสะดวกและถูกต้องในการติดต่อ ประสานงานกับ
สื่ อมวลชนในสายข่าวต่างๆ จะทาให้รู้จักกับสื่ อมวลชน
และทางานร่ วมกันได้อย่างราบรื่ น
กิตติกรรมประกาศ
การที่ผูจ้ ัดทาได้มาปฏิบตั ิงานในโครงงานสห

ขั้น ตอนที่ 3. ติ ดตามและรวบรวมข่ าวการไฟฟ้ านคร

กิจศึก ษา ณ บริ ษทั เดอะ 64 พี อาร์ พลัสส์ จากัด ตั้งแต่

หลวงที่ ไ ด้ ล งในสื่ อ สิ่ งพิ ม พ์ สื่ อ ออนไลน์ และสื่ อ

วันที่ 10 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ส่ งผล

โทรทัศน์ หลังจากที่งานแถลงข่าวเสร็ จสิ้ น องค์กรก็ได้

ให้ผู ้จัดท าได้รั บ ความรู ้ แ ละประสบการณ์ ต่า งๆที่ มีค่ า

ทาการส่ งข่าว และภาพข่าวประชาสัมพันธ์ให้สื่อมวลชน

มากมายสาหรั บรายงานสหกิจศึกษาฉบับนี้ สาเร็ จลงได้

เพื่อให้สื่อมวลชนทาการ เผยแพร่ นาเสนอข้อมูลที่ทาง

ด้วยดีจากความร่ วมมือและสนับสนุนจากหลายฝ่ ายดังนี้

องค์กรส่ งไปให้ หลังจากนั้น ก็จ ะต้องทาหน้าที่ติดตาม

1.คุณณัทพงศ์ สนธิกร หัวหน้าเจ้าของสถาประกอบการ

รวบรวมข่าวที่ได้เผยแพร่ จากสื่ อช่องทางต่างๆ ทุกแขนง

2.คุณชญาพัฒน์ โรจน์พจนรัตน์ พนักงานที่ปรึ กษา

ไม่ ว่ า จะเป็ นสื่ อ ที วี สื่ อ สิ่ งพิ มพ์ สื่ อ ออนไลน์ เพื่ อ มา

3.อาจารย์ธีรวันท์ โอภาสบุตรอาจารย์ที่ปรึ กษา

(Press kit) แจกผูส้ ื่ อข่าวในวันแถลงข่าว
ขั้นตอนที่ 4. เก็บภาพบรรยากาศงานแถลงข่าว ในการ
ทางานต่างๆจาเป็ นต้องมีการเก็บหลักฐานและเก็บเป็ น
ผลงานและที่สาคัญจะได้นาภาพมาจัดทาภาพข่าว
ประชาสัมพันธ์ และส่ งให้กบั สื่ อมวลชนที่ไม่ได้มาร่ วม
งาน
3. หลังงานแถลงข่ าว
ขั้น ตอนที่ 1. ส่ ง ข่ า วประชาสั ม พั น ธ์ แ ละภาพข่ า ว
ประชาสัมพันธ์ให้สื่อมวลชน ข่าวที่จัดส่ งไปนั้น ผูร้ ั บ
คือบรรณาธิ ก าร นักข่ าว ผูเ้ ขี ยนคอลัมน์ประจาสถานี
สถานีโทรทัศน์
ขั้นตอนที่ 2. ตรวจสอบข่า วกับ สื่ อมวลชน หลังจากมี
การจัดส่ งข่ า วประชาสั มพัน ธ์ แ ล้ว ก็ค วรจะต้อ งมี ก าร
ตรวจสอบว่าสื่ อมวลชน ได้รับข่าวที่ทางองค์กรจัดส่ งไป

จัดทาสรุ ปรู ปเล่มเพื่อส่ งให้ลูกค้าต่อไป
ขั้นตอนที่ 4. จัดทาสรุ ปรวมเล่มข่าวประชาสัมพันธ์การ
ไฟฟ้ านครหลวงส่ งให้ผู ้บ ริ ห าร หลังจากที่เ ราท าการ
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