บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร / วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการศึ กษาโครงงานเรื่ องการจัดกิ จกรรมพิเศษเพื่อประชาสัมพันธ์หารายได้สมทบทุน
หน่ ว ยงานประชาสั ม พัน ธ์ โรงพยาบาลศิ ริ ร าช ต้อ งอาศัย แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละความรู้ พ้ื น ฐาน
ดังต่อไปนี้ 1)ความหมายของกิจกรรมพิเศษ 2) การดําเนินงานประชาสั มพันธ์ 3) การวางแผนและ
กระบวนการผลิตสื่ อ
1)ความหมายของกิจกรรมพิเศษ ประเทศไทย คําว่ากิจกรรมพิเศษ (Special Event) มักจะ
ถูกใช้ทบั ศัพท์ ภาษาต่างประเทศ ว่า “อีเวนท์” หรื อ “อีเวนต์” จนเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไปทั้งในแวด
วงวิชาการนักการตลาด นักสื่ อสารการตลาด หรื อสื่ อมวลชน หากแปลความหมายตามพจนานุ กรม
Lexitron(ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ และคอมพิ วเตอร์ แห่ ง ชาติ , 2552) แล้วจะหมายถึ ง
เหตุ การณ์ สําคัญการแข่งขันกี ฬา หรื อผลลัพธ์ นักวิช าการฝั่ งตะวันตกมากมายที่ พยายามจะให้
ความหมายของคําว่า อีเวนท์ ดังเช่น Getz (2007: 18) บอกว่า อีเวนท์ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ
เวลาหนึ่ง และสถานที่หนึ่ง (an occurrence at a given place and time) หรื อ กลุ่มของเหตุการณ์พิเศษ
(a special set of circumstances) หรื อ เหตุการณ์ที่สําคัญหรื อน่าจดจํา (a noteworthy occurrence)
นอกจากนี้ ในงานเขียนของ Getz ยังใช้คาํ ว่า Planned events เพื่อเจาะจงหมายถึง กิจกรรมที่จดั ขึ้น
เพื่อหวังผลเฉพาะอย่าง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคมและสิ่ งแวดล้อมซึ่ งกิจกรรมที่จดั ขึ้น
นั้นต้องผ่านการคิดและวางแผนมาอย่างดี จัดขึ้นเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป
แต่มีส่ิ งหนึ่ง ที่ร่วมกันของกิจกรรมสิ่ งเหล่านี้คือความต้องการสร้างหรื อมีอิทธิ พลต่อประสบการณ์
ของแต่ละบุคคลหรื อประสบการณ์ร่วมของกลุ่มผูช้ มหรื อผูเ้ ข้าร่ วมงาน (Getz,2007: 21) ซึ่ ง การ
สร้างประสบการณ์ให้กบั ผูเ้ ข้าร่ วมงานนั้น เป็ นประเด็นที่สาํ คัญในการทําการตลาดและการสร้างแบ
รนด์ เพราะองค์กรต้องการจะสร้างประสบการณ์ที่จาํ เป็ นในการสนับสนุ นให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อแบ
รนด์เพื่อเพิ่มการบริ โภค (Getz, 2007: 11)
เมื่อคนไทยพูดถึงอีเวนท์น้ นั โดยส่ วนใหญ่ยงั ใช้อย่างสับสน จากการทบทวนวรรณกรรม
ต่าง ๆ สามารถสรุ ปได้วา่ อีเวนท์ของคนไทยสามารถหมายถึงกิจกรรมใน 4 แง่มุม คือ
1. อีเวนท์ ที่มาจากคําว่า Special Event หรื อกิจกรรมพิเศษ
2. อีเวนท์ที่หมายถึง Event Marketing หรื อการสื่ อสารการตลาดผ่านกิจกรรม (เกรี ยงไกร กาญจนะ
โภคิน, 2549, 2555) ซึ่ งบางครั้งก็จะแปลว่า การทํากิจกรรมทางการตลาด (ธี รพันธ์ โล่ห์ทองคํา,
2545)
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3. อีเวนท์ที่อาจหมายถึง Marketing Event ซึ่ งอาจแปลได้วา่ กิจกรรมเพื่อการตลาด
4. อีเวนท์ที่หมายถึงได้ท้งั Special Event และ Event Marketing
จะเห็นได้วา่ คําว่า อีเวนท์ (Event) ยังไม่มีคาํ จํากัดความภาษาไทยที่ชดั เจน เมื่อเอ่ยถึงการจัดอีเวนท์
ผูฟ้ ังก็จะคิดไปถึงกิจกรรมของหน่วยงานหรื อองค์กรต่าง ๆ ที่จดั ขึ้นเป็ นพิเศษเพื่อวัตถุประสงค์อย่าง
ใดอย่างหนึ่งคํา ๆ นี่ใช้ถูกอย่างกว้างขวาง ทําให้คนส่ วนใหญ่ทึกทักเอาว่าเข้าใจ
ความหมายของคํานี้แล้ว จนกระทัง่ ทําให้เกิดการใช้คาํ นี้ก้ นั อย่างสับสน เมื่อวิเคราะห์ถึงความหมาย
ของกิจกรรมใน 4 แง่มุมอย่างละเอียดมีดงั นี้
1.1)อีเวนท์ ทีม่ าจากคําว่ า Special Event
หากจะเจาะจงไปที่คาํ ว่า Special Event หรื อกิจกรรมพิเศษนั้น Goldblatt (1997: 2) ให้ความหมายไว้
ว่า “เป็ นช่ ว งเวลาที่ พิ เ ศษสํ า หรั บ การเฉลิ ม ฉลอง ด้ว ยการจัด พิ ธี ก าร Ceremony)และพิ ธี ก รรม
(Ritual) เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการเฉพาะด้าน”Shone and Parry (2004) มองว่ากิจกรรมพิเศษ
หรื อ Special Events คือกิจกรรมทุกรู ปแบบ ไม่วา่ จะเป็ นกิจกรรมเพื่อสันทนาการ (Leisure Events)
เช่นกีฬา หรื อกิ จกรรมทางวัฒนธรรม (Cultural Events) เช่นศิลปะ การเฉลิ มฉลอง หรื อกิจกรรม
สําหรับองค์กร(Oganisational Events) เช่น กิจกรรมเกี่ยวกับการขาย การเมือง หรื อกิจกรรมส่ วน
บุคคล(Personal Events) เช่นงานแต่งงาน เป็ นต้น จากมุมมองนี้ สามารถสรุ ปได้ว่า อีเวนท์ ใน
ความหมายของกิจกรรมพิเศษนั้น คือ กิจกรรมทุกรู ปแบบที่จดั ทําขึ้นหรื อสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ ขึ้นอยูก่ บั ผูจ้ ดั กิจกรรมพิเศษนั้นๆ
1.2) อีเวนท์ ทีห่ มายถึง Event Marketing
หากจะพูดถึงคําว่าอีเวนท์ในความหมายของ Event Marketing นั้น Goldblatt (1997: 5)
ระบุวา่ เป็ นการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อสร้างความตระหนักรู ้และโน้มน้าวใจกลุ่มเป้ าหมายซื้ อสิ นค้า
หรื อใช้บริ การด้านเกรี ยงไกร กาญจนะโภคิน (2555) ได้แปลคําว่าอีเวนท์ มาร์ เก็ตติ้งว่าคือ “การ
สื่ อสารการตลาดผ่านกิจกรรม” ซึ่ งหมายถึง “เครื่ องมือสื่ อสารที่นาํ แบรนด์ไปสู่ กลุ่มเป้ าหมายอย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ โดยสร้างประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์ผา่ นประสาทสัมผัสทั้งห้าด้วยตัวเขาเองผ่าน
ทางรู ป รส กลิ่น เสี ยง สัมผัส” ทาง Unilever (อ้างถึงในเกรี ยงไกร กาญจนะโภคิน, 2555: 55) มองว่า
อีเวนท์ มาร์ เก็ตติ้ง “เป็ นเครื่ องมือหนึ่ ง ที่ทาํ ให้แบรนด์มีชีวิต ทําให้กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายได้รับ
ประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์ (Event marketing is the tool to bring your brand to life, giving the
total brand experience to your target audience.)”วิลสา กลางณรงค์ (2543) ให้คาํ จํากัดความคําว่า
Event Marketing ซึ่ งในขณะนั้นแปลว่า การตลาดเชิ งกิจกรรม ว่าหมายถึง เครื่ องมือสื่ อสารทางการ
ตลาดชนิดหนึ่งที่ส่ื อสารกับผูบ้ ริ โภคโดยตรงด้วยการจัดกิจกรรมพิเศษหรื อเหตุการณ์พิเศษ เพื่อที่จะ
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สื่ อสารแบรนด์และเสริ มสร้ างความเป็ นเอกลักษณ์ รวมถึ งสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั แบรนด์จาก
ความหมายข้างต้น อาจจะสรุ ปได้วา่ คําว่า Event Marketing นั้น หมายถึง “แนวคิด”ทางการสื่ อสาร
การตลาดที่ใช้การจัดกิ จกรรมพิเศษเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดนั้น คือ การสื่ อสารแบรนด์
รวมทั้งการสื่ อสารให้รู้จกั และโน้มน้าวใจเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การ รวมทั้งสร้างเอกลักษณ์และ
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั แบรนด์ ดังนั้น หากจะแปลคําว่า Event Marketing ว่า “การสื่ อสารการตลาด
ผ่านกิจกรรม” ตามคํานิยามของเกรี ยงไกร กาญจนะโภคิน (2555) ก็คงจะได้
1.3) อีเวนท์ ทีอ่ าจหมายถึง Marketing Event
เมื่อพูดถึงคําว่า อีเวนท์ มาร์ เก็ตติง้ (Event Marketing) แล้ว ก็จะมีคาํ ว่า มาร์ เก็ตติง้ อีเวนท์ หรื อ
Marketing Event ที่จะทําให้คนทัว่ ไปสับสนได้ Wood (2009: 248) ได้นิยาม Marketing Event ไว้วา่
“หมายถึงกิจกรรมใด ๆ ที่ช่วยในการทําการตลาดสิ นค้า บริ การ ความคิด สถานที่หรื อบุคคล (Any
event that helps market a product/service, idea, place or person) ด้าน Jack Morton Worldwide
(2006 อ้างถึงใน Wood, 2009: 248-9) แบรนด์เอเจนซี่ ระดับโลก กล่าวว่า Marketing Event คือ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นสด (Live) ที่ทาํ ให้ผเู ้ ข้าร่ วมงานมีปฏิสัมพันธ์กบั สิ นค้าหรื อแบรนด์แบบเผชิ ญหน้า
(Face-to-face) ตัวอย่างเช่น การประชุม สัมมนากิจกรรมระดมทุน การเปิ ดตัวสิ นค้าใหม่นิทรรศการ
การแถลงข่าว การประกวด เป็ นต้น จากความหมายด้านบน พอจะสรุ ปได้วา่ หากพูดถึง Marketing
Event แล้ว จะหมายถึง“กิจกรรม” ที่จดั ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด โดยที่เปิ ดโอกาสให้เข้า
ร่ วมกิ จกรรมนั้น มีปฏิสัมพันธ์กบั แบรนด์ สิ นค้าหรื อบริ การได้โดยตรง ซึ่ งหากจะให้คาํ แปลกับ
Marketing Event แล้วน่าจะแปลได้วา่ “กิจกรรมทางการตลาด”
1.4) อีเวนท์ ทีห่ มายถึงได้ ท้งั Special Event และ Event Marketing
ด้านธี รพันธ์ โล่ทองคํา (2546: 10) เห็นว่า การสื่ อสารการตลาดผ่านกิจกรรม (Event Marketing)
และการจัดกิจกรรมพิเศษ (Special Event) นั้น เป็ นเรื่ องเดียวกัน เพราะการจัดกิจกรรมพิเศษนั้น
พัฒนามาจากเครื่ องมื อของการประชาสัมพันธ์ที่ใช้กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่ อสารองค์กร แต่เมื่อ
กิจกรรมพิเศษถูกนํามาใช้ในกิ จกรรมการตลาดเพื่อสื่ อสารเกี่ ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การก็กลายเป็ น
Event Marketing หรื อการสื่ อสารการตลาดผ่านกิจกรรม ดังนั้น จึงอาจสรุ ปได้วา่ คําว่าอีเว้นท์ เมื่อ
เป็ นมุมมองของกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ ก็จะหมายถึง Special Event และหากพูดในมุมมอง
ของการสื่ อสารการตลาด ก็จะเป็ น Event Marketingมุมมองนี้คล้ายกับของ Preston (2012) ที่เห็นว่า
ปั จจุบนั นี้ นักการตลาดหันมาใช้กิจกรรมพิเศษมากขึ้น เพื่อที่จะสื่ อสารแบรนด์ของตนเอง รวมทั้ง
ทําให้แบรนด์ของตนเองใกล้ชิดกับกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายมากยิง่ ขึ้นดังนี้ จึงทําให้กิจกรรมพิเศษ
นั้น กลายเป็ นการสื่ อสารการตลาดผ่านกิจกรรม หรื อ Event Marketingนอกจากนี้ Steve Winter
(สัมภาษณ์ใน Preston, 2012: 8) ประธานบริ ษทั Brotman Winter Fried Communications เอเจนซี่
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ด้านการประชาสัมพันธ์ สื่ อมวลชนสัมพันธ์และการส่ งเสริ มการตลาดของประเทศสหรัฐอเมริ กา ก็
ยังใช้คาํ ว่า กิ จกรรมพิเศษ หรื อ Special Event เมื่ อกล่าวถึ งกิ จกรรมพิเศษในบริ บทของการ
ประชาสัมพันธ์ และยังมองว่ากิจกรรมพิเศษเป็ นองค์ประกอบเชิ งกลยุทธ์ (Strategic element) ที่
สําคัญอย่างหนึ่งในการทํางานประชาสัมพันธ์มุมมองสุ ดท้ายนี้มองว่าความหมายของกิจกรรมหรื ออี
เวนท์น้ นั ขึ้นอยูก่ บั บริ บทที่นาํ ไปใช้หากเป็ นงานด้านการประชาสัมพันธ์ ก็จะหมายถึงกิจกรรมพิเศษ
หรื อ Special Event แต่หากใช้กิจกรรมเป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารทางการตลาด ก็จะหมายถึงการ
สื่ อสารการตลาดผ่านกิจกรรมหรื อ Event Marketing นัน่ เองดังนั้น หากนําความหมายของอีเวนท์
จากทั้งสี่ มุมมองมาสรุ ปร่ วมกัน ก็คงจะกล่าวได้วา่ กิจกรรมพิเศษหรื อ Special Event นั้น เป็ นการจัด
กิจกรรมทุกรู ปแบบที่จดั ขึ้น ในโอกาสพิเศษเพื่อให้เป็ นเหตุการณ์ที่สําคัญและน่าจดจํา โดยผ่านการ
คิดและวางแผนมาอย่างดี เพื่อตอบสนองวัตถุ ประสงค์บางอย่างที่ องค์กรกําหนดขึ้นโดยเน้นการ
สร้างประสบการณ์ร่วมระหว่างกลุ่มเป้ าหมายกับแบรนด์ ซึ่ งกิจกรรมพิเศษนี้ หากใช้ในมุมมองของ
นักประชาสัมพันธ์ ก็จะหมายถึงกิจกรรมที่เกี่ยวกับองค์กร (Corporate Event) และหากนําไปใช้เพื่อ
ตอบสนองการสื่ อสารการตลาดก็จะเป็ นกิจกรรมทางการตลาด (Marketing Event) ที่จดั ขึ้นภายใต้
แนวคิดการสื่ อสารการตลาดผ่านกิจกรรม (Event Marketing) ซงึ่ กิจกรรมทั้งที่เกี่ยวกับองค์กรและ
การตลาดนั้น ก็มีวตั ถุประสงค์เพื่อสื่ อสารแบรนด์ต้ งั แต่แบรนด์องค์กรตลอดจนแบรนด์สินค้าหรื อ
บริ ก ารจากความหมายของคํา ว่า อี เวนท์ที่ ไ ด้ท บทวนมาข้า งต้น ทํา ให้ผูว้ ิ จยั สามารถสรุ ป หา
ความหมายของคําว่าอีเวนท์ที่เหมาะสมกับงานนี้ รวมทั้ง เลือกที่จะใช้คาํ ว่า “กิ จกรรมพิเศษ”เพื่อ
หมายความถึง “อีเวนท์” ต่าง ๆ ที่ใช้ในการสื่ อสารแบรนด์องค์กรและแบรนด์สินค้าหรื อบริ การของ
องค์กรภาคธุ รกิจอีกด้วย
2)การดําเนินงานประชาสั มพันธ์
การประชาสัมพันธ์เป็ นเรื่ องของข้อมูล ข่าวสาร โลกยุคสื่ อสังคมออนไลน์ เช่น ในปั จจุบนั นี้ การ
ประชาสัมพันธ์ มีขอบเขตขยายกว้างออกไปอี กมากขึ้ น Scott (2007 : 12)เปรี ยบเที ยบการ
เปลี่ยนแปลงการดําเนิ นงานประชาสัมพันธ์หลังการพัฒนาของสื่ อสังคมออนไลน์ ในอดีต ปั จจุบนั
และอนาคต กล่าวคื อการดําเนิ นงานประชาสัมพันธ์ในอดี ต นักประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ขอ้ มูล
ข่าวสารเกี่ยวกับองค์กร หรื อข่าวประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อมวลชน กลุ่มเป้ าหมายได้รับข้อมูล ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์จากการนําเสนอของสื่ อมวลชนเท่านั้นนักประชาสัมพันธ์สื่อสารกับสื่ อมวลชน
ด้วยการส่ งข่าวประชาสัมพันธ์ การส่ งข่าวประชาสัมพันธ์ในอดีตองค์กรจะต้องมีข่าวหรื อประเด็น
สําคัญเกิดขึ้นก่อนจึงจะเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ ประสิ ทธิ ผลของการประชาสัมพันธ์วดั ได้จากข่าว
ประชาสั ม พัน ธ์ ที่ สื่ อ มวลชนนํา ไปเผยแพร่ ใ นอดี ต การทํา งานของฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ ก ับ ฝ่ าย
การตลาดต่างคนต่างทํา และจะมี เป้ าหมาย กลยุทธ์ และเทคนิ คการวัดผลที่แตกต่างกันการ

7

ดําเนิ นงานประชาสั มพันธ์ ในปั จจุ บนั และอนาคตนับ ตั้งแต่กาํ เนิ ดเว็บ การประชาสัมพันธ์ เริ่ ม
เปลี่ยนไปใช้วิธีใหม่ ๆ ซึ่ งเรี ยกว่า PR 1.0 แต่ยงั คงอยูบ่ นพื้นฐานของเครื่ องมือประชาสัมพันธ์แบบ
ดั้งเดิม โดยเพิ่มทรัพยากรที่มีอยู่บนเว็บเสริ มเข้าไป เช่น e-newsletter/viral marketing/Webcasts
และ Webinars เพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากความเร็ วของอินเทอร์ เน็ต รวมทั้งความยืดหยุน่ และการ
ปรับตัวตามกลุ่มเป้ าหมาย ต่อมาเมื่ อเข้าสู่ ยุค PR 2.0คื อ การต่อยอดจากรากฐานของการนํา
ทรัพยากรบนเว็บมาใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยรวมกับเทคโนโลยีสื่อใหม่PR 2.0 คือ วิธีการที่ดี
ที่สุดในการสื่ อสารกับกลุ่มเป้ าหมายที่แตกต่างกัน ด้วยวิธีการสื่ อสารที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มทํา
ให้นกั ประชาสัมพันธ์มีความสามารถที่จะใช้สื่อสังคมออนไลน์ยุคใหม่ เช่น blog, wiki, เว็บประเภท
social
networking, เทคโนโลยีที่เรี ยกว่า Really Simple Syndication(RSS) การดูรายการสดๆ ผ่าน
อินเทอร์ เน็ต streaming video)หรื อการดูหรื อฟั งรายการจาก podcast เพื่อใช้เป็ นวิธีในการเข้าถึ ง
ผูบ้ ริ โภคที่นกั ประชาสัมพันธ์ยงั ไม่เคยใช้
มาก่อน โดยไม่ตอ้ งพึ่งสื่ อกระแสหลัก เช่น หนังสื อพิมพ์โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสี ยงและสื่ อสิ่ งพิมพ์
เหมือนในอดี ตข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับองค์กร หรื อข่าวประชาสัมพันธ์จะสะท้อนภาพ จุดยืน
ภาพลักษณ์และชื่ อเสี ยงขององค์กรข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับองค์กร หรื อข่าวประชาสัมพันธ์จะต้อง
เชื่อถือได้ ไม่เน้นการโฆษณาชวนเชื่ อ เนื่ องจากกลุ่มเป้ าหมายต้องการมีส่วนร่ วมกับองค์กรมากขึ้น
เน้นการสื่ อสารสองทางเพื่อรับฟั งความคิดเห็ นต่างๆ นอกจากนี้ ยงั ใช้การสื่ อสารเพื่อโน้มน้าวใจ
กลุ่ ม เป้ าหมายให้ส นใจผลิ ตภัณฑ์/บริ ก ารขององค์ก รจนกระทัง่ สู่ ก ระบวนการตัดสิ นใจซื้ อการ
เปลี่ยนแปลงการดําเนิ นงานประชาสัมพันธ์หลังการพัฒนาของสื่ อสังคมออนไลน์ส่งผลกระทบต่อ
การดําเนิ นงานประชาสัมพันธ์ในด้านบทบาทและหน้าที่ของนักประชาสัมพันธ์ ความหลากหลาย
ของกลุ่มเป้ าหมายทักษะการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ความเข้าใจศักยภาพของสื่ อสังคมออนไลน์
(Pavlik, 2007)
2.2) บทบาทและหน้าที่ของนักประชาสัมพันธ์
ในอดี ตการประชาสั ม พันธ์ เป็ นการสื่ อสารทางเดี ย ว (one-waycommunication) นัก
ประชาสัมพันธ์เป็ นผูค้ วบคุ มทั้งกระบวนการสื่ อสาร ปั จจุบนั นักประชาสัมพันธ์จะต้องเป็ นทั้งผู ้
สื่ อสารข้อมูลขององค์กรต่อสาธารณชน ในขณะเดี ยวกันก็ตอ้ งเป็ นผูต้ รวจสอบและรับฟั งความ
คิดเห็นจากสาธารณชนด้วยความหลากหลายของกลุ่มเป้าหมาย ในอดีตนักประชาสัมพันธ์สามารถ
กําหนดกลุ่มเป้ าหมายได้ชัดเจนว่าต้องการสื่ อสารกับบุคคลกลุ่มใด ด้วยศักยภาพของสื่ อสังคม
ออนไลน์ นักประชาสัมพันธ์สามารถสื่ อสารกับกลุ่มเป้ าหมายได้หลากหลายขึ้น กล่าวอีกนัยหนึ่ งนัก
ประชาสัมพันธ์สามารถกําหนดกลุ่มเป้ าหมายได้มากขึ้นอนึ่ ง กลุ่มเป้ าหมายที่หลากหลายอาจมีท้ งั
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กลุ่ ม ที่ เ ป็ นมิ ต รหรื อ เป็ นศัต รู ก ับ องค์ก ร นัก ประชาสั ม พัน ธ์ ค วรเตรี ย มพร้ อ มและรั บ มื อ กับ
กลุ่มเป้ าหมายที่หลากหลายด้วยทักษะการใช้สื่อสังคมออนไลน์ นักประชาสัมพันธ์ตอ้ งฝึ กฝนและ
ขวนขวายหาความรู ้ เกี่ ย วกับ เทคโนโลยีก ารใช้สื่ อสั ง คมออนไลน์ เป็ นกิ จกรรมที่ ตอ้ งพึ่ ง พาพื้ น
ฐานความรู ้ดา้ นเทคโนโลยี รวมทั้งมีใจเปิ ดกว้างและยอมรับนวัตกรรมใหม่ ๆ ตลอดจนพิจารณา
ความจํา เป็ นต่อการจัดหาอุ ปกรณ์ เครื่ องมื อและการวางระบบการสื่ อสารเพื่อการดํา เนิ นงาน
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพความเข้าใจศักยภาพของสื่ อสังคม
ออนไลน์ สื่ อสังคมออนไลน์มีศกั ยภาพทั้งในด้านบวกและด้านลบ ในด้านบวกสื่ อสังคมออนไลน์
ช่ วยให้นักประชาสัมพันธ์ สามารถกําหนดวาระข่าวสารและตีกรอบประเด็นและสามารถติดตาม
และเฝ้ าสังเกต “ความคิดเห็นของสาธารณชน” รวมทั้งการนําเสนอเนื้ อหาได้น่าสนใจ มีลูกเล่น ส่ ง
ข่าวสารรวดเร็ ว กว้างไกลและเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายโดยตรง ในด้านลบ สื่ อสังคมออนไลน์กลายเป็ น
ช่ องทางให้บุ ค คลหรื อกลุ่ ม บุ ค คลที่ ไ ม่หวัง ดี ต่ อองค์ก รใช้วิธี ก ารสร้ า งข่ า วผ่า นระบบเครื อข่า ย
อินเทอร์ เน็ต ในลักษณะที่เป็ นการโจมตีภาพลักษณ์ ชื่ อเสี ยงและการปฏิบตั ิงานขององค์กร นัก
ประชาสัมพันธ์ตอ้ งสร้างความตระหนักในเรื่ องการตรวจตราข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ ในสื่ อสังคม
ออนไลน์ตลอดเวลา เพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการแก้ไขความเข้าใจผิดและสร้ างความเข้าใจที่
ถูกต้องแก่สาธารณชนได้ในทันที
2.3)การสื่ อสารเพือ่ การประชาสั มพันธ์
การประชาสัมพันธ์เป็ นรู ปแบบหนึ่งของการสื่ อสารและการประชาสัมพันธ์เป็ นการสื่ อสารสองทาง
(two-waycommunication) ที่มุ่งสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กรกับกลุ่มเป้ าหมายทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร การสื่ อสารแบบเดิม ๆ คือ การแยกวิธีการสื่ อสารออกตามช่องทางต่างคนต่างทํา
ตามภารกิจและเป้ าหมายที่แยกออกจากกันเช่น การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา การส่ งเสริ มการขาย
การจัดกิ จกรรมพิเศษ การสื่ อสารในองค์กร ชุ มชนสัมพันธ์ กิจกรรมเพื่อสังคม กิ จกรรมทาง
การตลาดเพื่ อสั ง คมนัก ประชาสั ม พันธ์ ค วรปรั บ ทิ ศ ทางการสื่ อสารในรู ป แบบของการสื่ อ สาร
เชิ งกลุ ยทธ์ แบบบูรณาการ การสื่ อสารในเชิ งโครงสร้ าง/สาระ และการสื่ อสารในเชิ งคุ ณภาพ
มากกว่าปริ มาณ (พจน์ ใจชาญสุ ขกิจ, 2555 : 21-22) กล่าวคือการสื่ อสารเชิ งกลยุทธ์แบบบูรณาการ
นักประชาสัมพันธ์ควรใช้การสื่ อสารแบบผสมผสานตามกรอบกลยุทธ์ให้ครอบคลุม การสร้ าง
ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า/การบริ การภาพลักษณ์องค์กร เพื่อการยอมรับ ความน่าเชื่ อถือและเพื่อกระตุน้
การตลาดให้เกิดความพึงพอใจในที่สุดการสื่ อสารในเชิงโครงสร้าง/สาระ นักประชาสัมพันธ์
ควรกําหนดกลยุทธ์ กลวิธีการสื่ อสาร ความสําคัญของเนื้ อหา ประเด็น การสื่ อสารผ่านช่องทาง
ต่างๆ ด้วยข้อมูล วิธีการที่หลากหลาย ทั้งในรู ปแบบของการรายงานข่าวสารโดยปกติและการ
รายงานข่าวสารทางการตลาดเพื่อให้กลุ่มเป้ าหมายรับรู ้ นึกถึงและจดจําได้การสื่ อสารในเชิ งคุณภาพ
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นักประชาสัมพันธ์ ควรสื่ อสารประชาสั มพันธ์ ที่ ตอบสนองวัตถุ ป ระสงค์ในเชิ ง คุ ณภาพมากกว่า
ปริ มาณ คือ การตอบโจทย์มากกว่าที่จะมีปริ มาณการเผยแพร่ ข่าวสารมากมาย แต่ไม่ได้ผลทั้งในด้าน
การรั บ รู ้ และกระตุ ้นพฤติ ก รรมของกลุ่ ม เป้ าหมายพัฒ นาการของสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ส่ ง ผลต่ อ
การเมืองเศรษฐกิ จ สังคมและสภาพแวดล้อมของประเทศ การวางกลยุทธ์การสื่ อสารที่ถูกต้อง
แม่นยํา และรอบคอบจึงเป็ นกรอบสําคัญที่องค์กรจะใช้ขบั เคลื่ อนกระบวนการสื่ อสารการสร้าง
ภาพลักษณ์ให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดการใช้การสื่ อสารเชิ งบูรณาการ การสื่ อสารในเชิ งโครงสร้าง/
สาระและการสื่ อสารในเชิ งคุ ณภาพเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ องค์กรภายใต้กระแสเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์จาํ เป็ นต้องใช้การสื่ อสารทั้งกระบวนการที่มีความเข้มข้นประกอบด้วย 4 ปั จจัยสําคัญโดย
เริ่ มตั้งแต่ องค์กร(ผูส้ ่ งสาร) ข่าวสาร (ประเด็น/เนื้อหา) สื่ อและช่องทางการสื่ อสาร และผูร้ ับสาร
กลุ่มเป้ าหมาย กล่าวคือองค์กร (ผูส้ ่ งสาร) องค์กรต่างมีความพยายามในการส่ งสารไปยังผูร้ ับสาร
กลุ่มเป้ าหมายอย่างต่อเนื่ อง ขึ้นอยูก่ บั นโยบาย จุดมุ่งหมาย ความเป็ นเอกภาพ ไม่วา่ จะเป็ นองค์กร
ภาครัฐ เอกชนต่างต้องกําหนดคุ ณลักษณะเฉพาะภาพลักษณ์ องค์กรที่ชดั เจน รู ้จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส อุปสรรค สิ่ งใดจะช่วยเสริ มภาพลักษณ์ให้มนั่ คง รู ้วา่ ภาพลักษณ์ที่ดีตอ้ งปรับปรุ งแก้ไขสิ่ งใด
ต้องกําหนดให้เป็ นการสื่ อสารเร่ งด่วนในระยะสั้น หรื อสิ่ งใดต้องขับเคลื่ อนในระยะยาวข่าวสาร
(ประเด็น/เนื้อหา) ข่าวสารและเนื้อหาที่นาํ เสนอมีผลต่อภาพลักษณ์องค์กร การกําหนดประเด็นที่จะ
มีผลต่อการรับรู ้ และการตลาด เช่น การบริ หารการบริ การ การตลาด การส่ งเสริ มการขาย และ
บทบาททางสังคม ส่ วนใหญ่จะให้ความสําคัญต่อการนําเสนอความเคลื่อนไหวในเรื่ องทิศทางการ
บริ หารทรัพยากรข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริ การ การส่ งเสริ มการขายและกิ จกรรมขององค์กรใน
ด้านต่าง ๆ การบริ หารการติดตามและการวิเคราะห์ ประเมินผลเนื้ อหาข่าวสารในทุกสื่ อ ทุกขั้นตอน
สื่ อและช่องทางการสื่ อสาร ข่าวสารและเนื้ อหาที่ส่งไปถึ งผูร้ ับสารเป็ นการสื่ อสารทางตรงและ
ทางอ้อมข่าวสารและเนื้อหาที่นาํ เสนอผ่านสื่ อมวลชน/สื่ อใหม่และสื่ อสังคมออนไลน์ รวมทั้งวิธีการ
สื่ อสารทางการตลาดที่หลากหลายมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการสร้ างฐานลูกค้าใหม่การรักษาฐานลูกค้า
เดิ ม การเพิ่มความถี่ และการสร้ างการยอมรับในการมีส่วนร่ วมของสังคมและการเสริ มแรงของ
กระบวนการสื่ อสารการตลาดเพื่อสร้ างภาพลักษณ์ ตราสิ นค้าผูร้ ับสารกลุ่ มเป้ าหมาย ผูร้ ั บสารมี
อิทธิ พลต่อกระบวนการสื่ อสารเพราะจะนําไปสู่ กระบวนการตัดสิ นใจผูร้ ับสารสามารถจําแนกได้
หลายกลุ่ม ผูร้ ั บสารที่ เป็ นลูกค้าปั จจุบนั และลู กค้าเป้ าหมายจะเป็ นกลุ่ มที่ แต่ละองค์กรต้องการ
สื่ อสารมากที่สุด ทั้งในด้านความเชื่ อถือความเชื่ อมัน่ ต่อชื่ อเสี ยงและการดําเนิ นงาน การให้ขอ้ มูล
บริ การ เงื่อนไขรายละเอียด ตลอดจนการตัดสิ นใจใช้สินค้า/บริ การ และความพึงพอใจ
แนวคิดการประชาสั มพันธ์ (Public Relations) เพื่อให้เข้าใจถึ งความสําคัญของการ
ประชาสัมพันธ์ต่อการผลิตสื่ อในยุคปั จจุบนั และในอนาคตที่กาํ ลังจะมาถึง ซึ่ งยังรวมไปถึงแนวคิด
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การประชาสัมพันธ์ในประเภทต่างๆที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในโครงงานนี้ ได้และในการทํางาน
จริ งในอนาคต
การวางแผนและกระบวนการผลิตสื่ อ (Planning and production processes) เพื่อให้เข้าใจ
ในกระบวนการวางแผนและการผลิตสื่ อประชาสัมพันธ์ ว่ามีลกั ษณะและวิธีการดําเนิ นงานอย่างไร
ให้ตรงวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้ าหมายเพื่อการผลิ ตสื่ อเพื่อการประชาสัมพันธ์น้ นั ๆ เป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ และให้ผลผลิตคุม้ ค่าการผลิต ทั้งด้านการลงทุนลงแรง และการนําเผยแพร่
การผลิ ตสื่ อสิ่ งพิมพ์ (Expert Systems) เพื่อให้เข้าใจการผลิ ตสื่ อสิ่ งพิมพ์ให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์และสามารถใช้ประโยชน์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด และสามารถนําไปประยุกต์
ในการทําโครงงานนี้และในการทํางานจริ งในอนาคตได้
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง (Related Research) เพื่อให้เข้าใจความหมายของการผลิตสื่ อเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ รวมไปถึ งแนวคิ ดและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง เพื่อนํา ไปใช้เป็ นแนวทางการจัดทํา
โครงงานนี้และสามารถนําไปใช้ในการผลิตสื่ อเพื่อการประชาสัมพันธ์ในการทํางานจริ งในอนาคต
การประชาสัมพันธ์ เป็ นคําที่นกั วิชาการหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญทางด้านวิชานี้ ซึ่ งมีท้ งั นักวิชาการ
(theorists) และนักปฏิบตั ิการ (Practitioners) ได้ให้คาํ นิยามหรื อคําจํากัดความไว้มากมายพอสมควร
มีท้ งั นิ ยามที่เน้นไปทางด้านทฤษฎี หรื อหลักการ และนิ ยามที่เน้นหนักไปทางด้านการกระทําหรื อ
ปฏิบตั ิการ จนบางครั้งทําให้ผศู ้ ึกษามีความรู ้ สึกหลายกับว่าการประชาสัมพันธ์ เป็ น “นิ ยามที่ไม่รู้
จบ” (Interminable definitions) หรื อเป็ นนิ ยามที่ไม่มีท่ีสิ้นสุ ด (endless) หรื อหมายความว่าการ
ประชาสัมพันธ์มีนิยามหรื อ คําจํากัดความที่ค่อนข้างกว้างขวางมาก และครอบคลุมไปถึงหลายสิ่ ง
หลายอย่า ง รวมทั้ง มี ม ากมายหลายนิ ย ามด้ว ยกัน นัก วิ ช าการและผูเ้ ชี่ ย วชาญทางด้า นวิช าการ
ประชาสัมพันธ์ ได้ให้อรรถาธิ บาย คําว่าการประชาสัมพันธ์ไว้อย่างกว้างขวางหลายทัศนะหลาย
แง่มุม เช่น
1. Public Relations is a board term which cover an enormous range of activities…
2. Public Relations is an umbrella term….
3. Public Relations is mushrooming…
4. Public Relations is a broader term than…
5. Public Relations is complex…..
ฯลฯ
ข้อความที่ยกมาให้ดูเป็ นตัวอย่างเหล่านี้ลว้ นแล้วแต่ช้ ีให้เห็นถึงความกว้างขวางและไพศาล
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ของขอบเขตที่ ก ารประชาสั ม พัน ธ์ แ ผ่ค ลุ ม ไปถึ ง จนบางครั้ งทํา ให้ดู ค ล้า ยประหนึ่ ง ว่า

การ

ประชาสัมพันธ์มีความหมายแตกต่างกันตามที่แต่ละบุคคลจะนึ กคิดไป (Public Relations means
different things to different people) อย่างไรก็ตาม นิ ยามหรื อคําจํากัดความทางด้านวิชาการของ
การประชาสัมพันธ์ก็มีท้ งั ประเภทละเอียดและสั้น ๆ ซึ่ งนักวิชาการและผูเ้ ชี่ ยวชาญทางด้านนี้ ได้ให้
นิ ยามไว้มากมายด้วยวัตถุ ประสงค์และความมุ่ง หมายเดี ยวกัน นั่นคื อ เพื่อให้ผูท้ ี่ ศึก ษา มีความรู ้
ความเข้าใจใน “การประชาสัมพันธ์” ที่ถูกต้องสมบูรณ์ชดั เจน ฉะนั้นผูท้ ี่ศึกษาวิชานี้ จึงพึงพิจารณา
นิยามความหมายของ การประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวางไว้พอสมควร นิยามและคําจํากัดความต่างๆ
ของการประชาสัมพันธ์ มีดงั นี้.
1. สมาคมการประชาสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งประเทศ (IPRA) ได้ใ ห้ ค วามหมายของการ
ประชาสัมพันธ์วา่ การประชาสัมพันธ์ คือภาระหน้าที่ของฝ่ ายบริ หารหรื อฝ่ ายจัดการ (management
function) ซึ่ งต้องอาศัยการวางแผนงานที่ดี และมีการกระทําอย่างต่อเนื่ องสมํ่าเสมอ เพื่อสร้างสรรค์
และธํารงรั กษาไว้ซ่ ึ งความเข้าใจดี มี ความเห็ นอกเห็ นใจ (sympathy) และได้รับการสนับสนุ น
ร่ วมมือจากกลุ่มประชาชนที่องค์การสถาบัน เพื่อให้สอดคล้องกับประชามติหรื อความต้องการของ
ประชาชน พร้ อมทั้งใช้วิธีการเผยแพร่ กระจายข่าวสารสู่ ประชาชน เพื่อให้เกิ ดความร่ วมมื อและ
บรรลุถึงผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่ าย คือ องค์การและกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง
2. สมาคมการประชาสัมพันธ์ แห่ งสหรั ฐอเมริ กา (PRSA) ได้ให้คาํ จํากัดความของการ
ประชาสั ม พันธ์ ไ ว้ว่า การประชาสั ม พันธ์ เป็ นอาชี พ ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารผลประโยชน์อย่า งถู ก ต้องตาม
กฎหมายแก่บรรดาลูกจ้างและผูว้ า่ จ้าง อาชีพการประชาสัมพันธ์จึงมีวตั ถุประสงค์พ้ืนฐานอยูท่ ี่ความ
เข้าใจร่ วมกัน และความร่ วมมือระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ของสถาบันสังคม
สถาบันการประชาสัมพันธ์แห่ งสหราชอาณาจักร (The British Institute of Public
Relations) ให้ความหมายของการประชาสัมพันธ์ว่า การประชาสัมพันธ์ คื อการกระทําที่ มีการ
วางแผนอย่างสุ ขมุ รอบคอบ และมีความพยายามอย่างไม่ลดละ เพื่อสร้างสรรค์และธํารงไว้ซ่ ึ งความ
เข้าใจอันดีร่วมกันระหว่างสถาบันกับกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง
นิยามความหมายข้างบนนี้ เป็ นนิยามความหมายหรื อคําจํากัดความของสถาบันและสมาคม
วิชาชีพ (Professional Society) ทางด้านการประชาสัมพันธ์ ซึ่ งทําหน้าที่เกี่ ยวข้องและรับผิดชอบ
โดยตรงกับ งานประชาสั ม พันธ์ มี หน้า ที่ ใ นการควบคุ ม มาตรฐานแห่ ง วิช าชี พ นี้ รวมทั้ง การให้
การศึ กษาความรู ้ และฝึ กฝนอบรม (Training) ด้า นวิช าชี พ การประชาสัม พันธ์ ให้แก่ บ รรดานัก
ประชาสัมพันธ์และผูป้ ระกอบวิชาชีพทางด้านนี้โดยเฉพาะ
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นักวิชาการทางด้านการประชาสัมพันธ์ และผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านวิชาชี พแขนงนี้ ได้ให้นิยาม
ความหมายของการประชาสัมพันธ์ไว้หลายทัศนะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้คือ.John E.Marston ให้ทศั นะว่า
การประชาสัม พันธ์ เป็ นคํา ที่ ใ ห้นิย ามหรื อคําจํา กัดความได้ย ากพอ ๆ กับ คํา ว่า ศาสนา
(religion) หรื อการศึกษา (education) ทุกคนต่างก็ยอมรับว่า ทั้งศาสนาและการศึกษาเป็ นสิ่ งสําคัญ
แม้กระนั้น คนสองคน ก็ไม่เคยให้คาํ จํากัดความของคําทั้งสองนี้ ได้อย่างถู กต้องหรื อเป็ นไปใน
แนวทางเดียวกัน ปั จจุบนั มีผสู ้ นใจในวิชาการประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น การเรี ยนรู้และเข้าใจถึงคํา
จํากัดความของการประชาสัมพันธ์ยอ่ มเป็ นประโยชน์แก่ผศู ้ ึกษา แต่การให้คาํ จํากัดความอันเป็ นที่
ยอมรับแก่ทุก ๆ คน นั้นมิใช่ของง่าย เราควรจะเริ่ มต้นให้คาํ นิยามหรื อคําจํากัดความอย่างกว้าง ๆ
เสี ยก่อน เพื่อหลีกเลี่ยงรายละเอียดที่ปลีกย่อยมากเกินไป (hairsplitting) จากนั้นเราจึงค่อยบีบกระชับ
ความหมายให้รัดกุมคมคายยีง่ ขึ้นในภายหลัง
1. การประชาสัมพันธ์คือการสื่ อสารที่มีการวางแผน และเป็ นการสื่ อสารเพื่อการชักจูงใจ
(persuasive communication) โดยการจัดวางรู ปแบบขึ้น เพื่อให้มีอิทธิ พลเหนื อกลุ่มประชาชนที่มี
ความหมายอย่างสําคัญต่อหน่วยงานนั้น
สิ่ งสําคัญของคําจํากัดความข้างต้นนี้ คื อ “การวางแผน” “การจูงใจ” “การสื่ อสาร” และ
“กลุ่มประชาชนที่มีความหมายอย่างสําคัญต่อหน่วยงานนั้น” เราทราบว่า การประชาสัมพันธ์มิใช่สิ่ง
ที่ เกิ ดขึ้ นอย่างบังเอิ ญ แต่ทว่าเกิ ดขึ้นจากการวางแผนอย่างระมัดระวัง ส่ วนที่ ตอ้ งมี การสื่ อสารก็
เพราะว่า การประชาสัมพันธ์น้ นั เราจะต้องสื่ อสารเผยแพร่ ไปยังกลุ่มชนต่าง ๆ ที่เราต้องการ แต่สิ่ง
สําคัญยิง่ ในที่น้ ีคือ “การจูงใจ” ซึ่ งเป็ นกิจกรรมของมนุษย์ ที่มีมานับแต่โบราณกาลแล้ว เช่น การพูด
จูงใจของทนายความขณะเสนอคดี ต่อคณะลูกขุน การเทศนาจูงใจของนักบวช พ่อค้าพูดจูงใจให้
ผูค้ นซื้ อสิ นค้า ของตน รวมทั้ง การพูดจูง ใจในรณรงค์แข่ง ขันเพื่อการเลื อกตั้ง ฯลฯ เหล่ า นี้ ล้วน
แล้วแต่ตอ้ งอาศัยการจูงใจทั้งสิ้ น เพื่อผลแห่งความเชื่อถือหรื อปฏิบตั ิตามสิ่ งที่เราประสงค์
1. การประชาสัม พันธ์ คื อ สถานการณ์ การกระทํา หรื อคํา พูดใด ๆ ที่ ทรงอิ ทธิ พลต่อ
ประชาชน
2. การประชาสัมพันธ์ คือ ศิ ลปะในการทําให้บริ ษทั ของท่านเป็ นที่ นิยมชมชอบและ
ยกย่องรับถื อของพนักงานลูกจ้างภายในบริ ษทั รวมทั้งลูกค้า และประชาชนซึ่ งเป็ นผู ้
ซื้อจากบริ ษทั และประชาชนซึ่งบริ ษทั ขายสิ นค้าให้
3. การประชาสัมพันธ์ คือการสื่ อสารความคิดอย่างมีทกั ษะไปสู่ ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ โดย
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มีจุดมุ่งหมายให้ได้ผลสมดังที่เราตั้งความปรารถนาไว้
4. การประชาสัมพันธ์ คือการค้นหาว่าประชาชนชอบอะไรในตัวเรา และทําสิ่ งนั้นให้มาก
ขึ้น และค้นหาว่าประชาชนไม่ชอบอะไรในตัวเรา แล้วทําสิ่ งนั้นให้ลดน้อยลง
5. การประชาสัมพันธ์ คือ ภาระหน้าที่ของฝ่ ายบริ หารในอันที่จะประเมินถึงทัศนคติหรื อ
ความคิ ดเห็นของประชาชน แล้วจัดตั้งนโยบายต่าง ๆ ขององค์การให้สอดคล้องกับ
ผลประโยชน์และความต้องการของประชาชน รวมทั้งการดําเนิ นการปฏิบตั ิงานด้วย
การติ ดต่อสื่ อสารเพื่อให้ประชาชนเกิ ดความเข้าใจและยอมรั บในหน่ วยงาน Cutlip
และ Center ให้คาํ จํากัดความว่า
การประชาสัมพันธ์ คือการติดต่อสื่ อสารและการสื่ อความหมายทางด้านความคิดเห็นจาก
องค์ ก ารสถาบัน ไปสู่ ก ลุ่ ม ประชาชนที่ เ กี่ ย วข้อ ง รวมทั้ง รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และประชามติ ที่
ประชาชนมีต่อองค์การสถาบันด้วยความพยายามอย่างจริ งใจ โดยมุ่งที่จะสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน
และช่วยให้สถาบันสามารถปรับตัวเองให้สอดคล้องกลมกลืน (harmonious adjustment) กับสังคม
ได้ ฉะนั้น การประชาสัมพันธ์จึงถูกนํามาใช้ในลักษณะความหมาย 3 ประการ ด้วยกันคือ
1. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์การสถาบันกับกลุ่มประชาชน
2.วิธีการที่องค์การสถาบันใช้เพื่อสร้างความสัมพันธ์
3.คุณภาพและสถานภาพแห่งความสัมพันธ์น้ นั ๆ
Newsom และ Scott เน้นว่าการประชาสัมพันธ์ เป็ นงานที่มีความสลับซับซ้อน เพราะงานนี้
ไม่เพียงแต่จะต้องมี ทกั ษะหลาย ๆ ด้านด้วยกัน หากแต่ยงั ต้องมี พลังแห่ งความคิ ด (brainpower)
เพื่ อ สร้ า งสรรค์ แ ละแก้ไ ขปั ญ หาต่ า ง ๆ ให้ ลุ ล่ ว งไปด้ว ยดี สิ่ ง นี้ เองที่ เ ป็ นงานท้า ทายต่ อ การ
ประชาสัมพันธ์
Ross ให้ขอ้ สังเกตว่า
การประชาสัมพันธ์ เป็ นงานที่มุ่งในด้านการพัฒนาและธํารงไว้ซ่ ึงความสัมพันธ์อนั ดีกบั
ประชาชน ฉะนั้น การประชาสัมพันธ์ที่ดี จึงต้องวางรากฐานอยูท่ ีการกระทําดีต่อประชาชนและ ให้
ประชาชนได้รู้เห็นในพฤติกรรมดังกล่าว Dr. Rex F. Harlow แห่งสถาบันการวิจยั และการศึกษา
ทางด้านการประชาสัมพันธ์ ได้อธิ บายถึงความหมายของการประชาสัมพันธ์วา่
การประชาสัมพันธ์ คือภาระหน้าที่ของฝ่ ายบริ หารซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์และธํารง
รักษาสายงานการติดต่อสื่ อสารร่ วมกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ การยอมรับ และความร่ วมมือระหว่าง
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สถาบันกับกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง ฉะนั้น การประชาสัมพันธ์จึงเป็ นงานที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาต่าง
ๆ ในทางการบริ ห าร ช่ ว ยให้ ฝ่ ายบริ ห ารคํา นึ ง ถึ ง ประชามติ และการบอกกล่ า วข่า วสารให้ แ ก่
ประชาชนทราบ เพื่อตอบสนองผลประโยชน์ของประชาชน รวมทั้งการช่วยให้ฝ่ายบริ หารสามารถ
ใช้การวิจยั และใช้เทคนิ คการติดต่อสื่ อสารที่มีจริ ยธรรม (ethical communication) เป็ นเครื่ องมือ
หลักในการดําเนิ นงานประชาสัมพันธ์ขององค์การวารสาร Public Relations News ได้ให้คาํ จํากัด
ความว่า
การประชาสัมพันธ์ เป็ นภาระหน้าที่ของฝ่ ายบริ หารที่จะเมินถึงทัศนคติของประชาชน แล้ว
นํา มาพิ จ ารณาเป็ นนโยบาย แผนการดํา เนิ น งานขององค์ก าร โดยคํา นึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ ข อง
ประชาชน และการปฏิบตั ิตามแผนดังกล่าว จะต้องเป็ นไปเพื่อการสร้างความเข้าใจและการยอมรับ
จากประชาชน Farlow แห่งมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ อธิ บายว่า
การประชาสัมพันธ์ คือสิ่ งที่มีความหมายดังชื่อของมันเอง แม้วา่ บางครั้งอาจจะมีการใช้กนั
อย่างผิดพลาดบ้างก็ตาม แต่โดยความหมายที่ตรงไปตรงมาแล้ว การประชาสัมพันธ์ก็คือกิจกรรมที่
เพิ่มพูนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกลุ่มบุคคล เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ (image) ที่ดีในจิตในของ
ประชาชน
Edward L. Bernays แสดงความคิดเห็นว่า
การประชาสัมพันธ์ มีความหมาย 3 ประการด้วยกัน คือ
1.เผยแพร่ ช้ ีแจงให้ประชาชนทราบ
2.ชักชวนให้ประชาชนมีส่วนร่ วมด้วย และเห็นด้วยกับวัตถุประสงค์และวิธีการดําเนิ นงาน
ของสถาบัน
3.ประสานความคิ ดเห็ นของกลุ่มประชาชนที่ เกี่ ยวข้องให้เข้ากับจุดมุ่งหมายและวิธีการ
ดําเนินงานของสถาบัน
นอกจากนี้ Bernays ยังได้แสดงทัศนะของเขาไว้เมื่อไม่นานมานี้ (ค.ศ.1979) ว่า “คนบาง
คนคิดว่า การประชาสัมพันธ์ คือการขัดสี ตกแต่งภาพลักษณ์ (Image) ให้ดูสวยสดงดงามซึ่ งแท้จริ ง
แล้วงานประชาสัมพันธ์มีมากมายกว่านั้น จนปั จจุบนั นี้ได้มีการเปิ ดสอนวิชาการประชาสัมพันธ์ใน
ขั้นอุดมศึกษาตามสถาบันชั้นสู งและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริ กา เช่น บรรดามหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ ที่เปิ ดสอนทางด้านการหนังสื อพิมพ์ หรื อวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชน (College of
Journalism and Mass Communication) ซึ่ งต่างก็เปิ ดสอนวิชาการประชาสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
รวมทั้ง การเปิ ดสอนในขั้นระดับ ปริ ญ ญาทางด้า นการบริ ห ารธุ ร กิ จ ของมหาวิท ยาลัย ฮาร์ ว าร์ ด
(Harvard Graduate School of Business Administration) สถาบันชั้นอุดมศึกษาเหล่านี้ เปิ ดสอน
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วิชาการประชาสัมพันธ์ข้ ึน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความจําเป็ นของสังคม ผูท้ ี่สําเร็ จ
การศึ กษาจะสามารถนํา เอาวิช าการความรู้ ดัง กล่ าว ไปใช้ใ ห้เป็ นประโยชน์ ต่ออาชี พของรนใน
อนาคตภายหน้า Dr. Edward J. Robinson ให้ทศั นะว่าการประชาสัมพันธ์ ถ้าหากจะพิจารณาในแง่
ของพฤติกรรมศาสตร์ แล้ว (Behavioral Science) มีหน้าที่ดงั นี้คือ
1. สํารวจและประเมินถึงทัศนคติของกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง
2. ช่ วยให้ฝ่ ายบริ หารสามารถกํา หนดวัตถุ ป ระสงค์ใ นด้า นการเพิ่ม พูนความเข้าใจแก่
ประชาชนและเป็ นที่ยอมรับของประชาชน กล่าวคือยอมรับทั้งนโยบาย แผนงาน และ
บุคลากรขององค์การ
3. วัตถุประสงค์ที่องค์การกําหนดขึ้นนี้ จะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ความต้องการ
และผลประโยชน์ของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ
4. ปรับปรุ งและประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์ ที่องค์การกําลังดําเนินอยูเ่ พื่อให้เป็ น
ที่เข้าใจและเป็ นที่ยอมรับแก่ประชาชน
Marvin M. Black ให้คาํ จํากัดความว่าการประชาสัมพันธ์ คือ ศิลปะและศาสตร์ ในอันที่จะ
แสวงหาลู่ทางให้องค์การ สถาบันและประชาชนมีความสัมพันธ์อนั ดี ต่อกัน และบังเกิ ดความพึง
พอใจร่ วมกัน Sam Black ให้คาํ อธิ บายว่า
การประชาสั ม พัน ธ์ คื อ ภาระหน้า ที่ รั บ ผิ ด ชอบทั้ง หมดของฝ่ ายบริ ห ารในทุ ก องค์ก าร
วัตถุ ป ระสงค์ที่สํา คัญของการประชาสั ม พันธ์ จึ งเป็ นไปเพื่อบรรลุ และธํา รงไว้ซ่ ึ ง ความราบรื่ น
กลมกลืน สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
John W. Hill ผูก้ ่อตั้งบริ ษทั Hill & Knowlton ซึ่ งเป็ นสํานักงานที่ปรึ กษาและให้บริ การ
ทางด้าน การประชาสัมพันธ์ หรื อบริ ษทั ธุ รกิจดําเนิ นงานด้านการประชาสัมพันธ์ ที่มีชื่อเสี ยงและ
ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เน้นว่า “การประชาสัมพันธ์ คือภาระหน้าที่ของฝ่ ายบริ หารที่จะต้องให้
ความสนใจเป็ นพิเศษต่อชื่ อเสี ยง ความนิ ยมชมชอบที่ประชาชนมีต่อหน่วยงาน และการให้ความ
สนใจในเรื่ องการประชาสัมพันธ์ จะต้องให้ความสําคัญเท่ากับธุ รกิจด้านอื่น ๆ ของหน่วยงาน”
อาจารย์สะอาด ตัณศุภผล ให้คาํ จํากัดความว่าการประชาสัมพันธ์ คือ วิธีการของสถาบัน
อันมีแผนการและการกระทําที่ต่อเนื่องกัน ในอันที่จะสร้างหรื อยังให้เกิดความสัมพันธ์อนั ดีกบั กลุ่ม
ประชาชน เพื่ อให้ส ถาบัน และกลุ่ ม ประชาชนที่ เ กี่ ย วข้อ งมี ค วามรู ้ ความเข้า ใจ และให้ก าร
สนับสนุ นร่ วมมื อซึ่ งกันและกัน อันจะเป็ นประโยชน์ให้สถาบันนั้น ๆ ดําเนิ นงานไปได้ผลดี สม
ความมุ่งหมายโดยมีประชามติเป็ นแนวบรรทัดฐานสําคัญด้วย
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3) การวางแผนและกระบวนการผลิตสื่ อ
การวางแผนการผลิตสื่ อเพื่อการประชาสัมพันธ์ คือ การจัดลําดับขั้นตอนในการผลิตสื่ อเพื่อ
การประชาสั ม พัน ธ์ ใ ห้ สํา เร็ จ ตามวัต ถุ ป ระสงค์ นโยบายและเป้ าหมายที่ ก าํ หนดไว้ก่ อ นลงมื อ
ปฏิบตั ิการผลิต ทั้งในรู ปการกําหนดเนื้ อหา ระยะเวลา กําลังผูผ้ ลิต วัสดุอุปกรณ์การผลิตตลอดถึง
งบประมาณในการผลิ ต ทั้ง นี้ เพื่ อ การผลิ ต สื่ อ เพื่ อ การประชาสั ม พัน ธ์ น้ ัน ๆ เป็ นไปอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ และให้ผลผลิตคุม้ ค่าการผลิต ทั้งด้านการลงทุนลงแรง และการนําเผยแพร่
การวางแผนการผลิตสื่ อเพื่อการประชาสัมพันธ์มีสิ่งที่ตอ้ งกําหนด เป็ นขั้นตอนอันดับแรก
ของการผลิ ตสื่ อเพื่อการประชาสั มพันธ์ ที่จะสามารส่ งผลให้การผลิ ตประสบผลสําเร็ จ หรื อเกิ ด
ความล้ม เหลวได้แผนการผลิ ตที่ ดี จ ะต้อ งสามารถปรั บ เปลี่ ย น(Olling)ได้ตามสถานการณ์ แ ละ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
การวางแผนการผลิ ตสื่ อเพื่อการประชาสัมพันธ์ มีสิ่งที่ ตอ้ งกําหนด5ประการด้วยกัน คือ
กํา หนดวัตถุ ป ระสงค์(Objective)ในการผลิ ต กํา หนดกลุ่ ม ชนเป้ าหมาย(Target Audience)ใน
การผลิ ต กําหนดหัวข้อเรื่ อง(Title)ในการผลิ ต กําหนดระยะเวลา(Timing)ในการผลิ ตและกําหนด
งบประมาณ(Budgeting)ในการผลิต
1. วัตถุประสงค์ การกําหนดวัตถุประสงค์ในการผลิตสื่ อเพื่อการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ การ
กําหนดหรื อระบุความมุ่งหมายที่เด่นชัดไว้ล่วงหน้าว่า
1.1 เมื่อผลิ ตสื่ อนั้นผูผ้ ลิ ตจะเกิดความชํานาญในด้านใดด้านหนึ่ งเพิ่มขึ้น เช่ น การเขียนบท
ผลิต ด้านการถ่ายภาพ ด้านการใช้เสี ยงประกอบ
1.2 เมื่อผลิตสื่ อขึ้นแล้วจะนําไปใช้เพื่อใคร อย่างไรและที่ไหน เช่น เพื่อชี้ แจงทําความเข้าใจ
เพื่อการสร้ างสรรค์ เพื่อการให้ความรู้ และเพื่อแก้ขอ้ ขัดแย้งแก่กลุ่มชนของหน่วยงานที่อยูใ่ นพื้นที่
ขอบข่ายของหน่วยงาน
1.3 เมื่ อผลิ ตสื่ อขึ้นแล้วจะนําไปใช้บริ การถี่ ห่างแค่ไหน เช่น กําหนดนําสื่ อออกเผยแพร่
เดือนละครั้ง เดือนละสองครั้ง
1.4 เมื่ อกลุ่ มชนเป้ าหมายของหน่ วยงานได้สั ม ผัส สื่ อนั้นก็ จะเกิ ดความเข้า ใจ เกิ ดความ
สนุกสนาน เกิดความรู ้สึกแค่ไหน
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2. กลุ่มเป้ าหมาย การกําหนดเป้ าหมายในการผลิตสื่ อเพื่อความประชาสัมพันธ์ คือ การระบุ
ไว้อ ย่า งชัด เจนว่า ใครคื อ กลุ่ ม เป้ าหมายที่ จ ะนํา สื่ อ นั้น ไปเผยแพร่ กลุ่ ม เป้ าหมายแต่ ล ะกลุ่ ม มี
รายละเอียดอะไรบ้าง เช่นความรู ้ ภูมิลาํ เนา ฐานะทางสังคม และสภาพแวดล้อมทางสังคมต่อไปนี้
คือ ลักษณะบางประการของกลุ่มเป้ าหมายที่ควรนํามาพิจารณาในการวางแผนผลิตสื่ อเพื่อการประ
สัมพันธ์ คือ ขนาด อาชีพและการศึกษา อายุ เจตคติ และความเชื่อถือของกลุ่มเป้ าหมาย
2.1 ขนาด หมายถึ ง จํานวนของกลุ่มเป้ าหมายที่ จะนําสื่ อไปเผยแพร่ ว่ามีมากน้อยเพียงใด
ทั้งนี้ เพื่อจะสามารถกําหนดขนาดหรื อเนื้ อหาสาระของสื่ อได้ เช่น ถ้ากลุ่มเป้ าหมายมีจาํ นวนน้อย
อาจใช้สื่อประเภทภาพทัศน์ หรื อแผนภาพ แผนภูมิขนาดเล็กๆ แต่ถา้ กลุ่มเป้ าหมายมี จาํ นวนมาก
เช่น นิสิต นักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย อาจใช้วดี ิทศั น์ หรื อสื่ อประสมที่สามารถชมได้หลายคน
2.2 อาชีพและการศึกษา หมายถึง ความแตกต่างของอาชี พและการศึกษาของกลุ่มเป้ าหมาย
ที่จะนํามาวางแผนในการผลิตสื่ อ ด้วยการจัดเนื้อเรื่ อง ลําดับเรื่ อง ตลอดถึงความยากง่ายของเรื่ องให้
สอดคล้องกัน เช่น ถ้ากลุ่มเป้ าหมายมีการศึกษาน้อยก็อาจใช้สื่อที่เรี ยนและง่ายต่อความเข้าใจ หรื อ
หากกลุ่ ม เป้ าหมายที่ มี อ าชี พ ใดอาชี พ หนึ่ ง ก็ ค วรนํา อาชี พ อื่ นมาเผยแพร่ หรื อหากจะนํา อาชี พ ที่
กลุ่มเป้ าหมายชํานาญอยูน่ ้ นั มาเผยแพร่ ก็ควรนําวิทยาการสมัยใหม่ที่เขาไม่เคยเห็นมาเผยแพร่
2.3 อายุ หมายถึง การนําอายุของกลุ่มเป้ าหมายมาวางกฎเกณฑ์ในการผลิตสื่ อ เช่น สื่ อที่ใช้
เผยแพร่ กบั นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่มีอายุประมาณ20ปี
2.4 เพศ หมายถึ ง การวางแผนการผลิ ตสื่ อให้สั ม พันธ์ ก ับ เพศของกลุ่ ม เป้ าหมายความ
แตกต่างระหว่างเพศมีส่วนก่อให้เกิดอิทธิ พลในด้านความรู ้สึกนึ กคิด ความต้องการทางด้านจิตใจที่
จะชอบหรื อชัง รั กหรื อเกลี ย ด เช่ น การผลิ ตสื่ อสํา หรั บ เป้ าหมายที่ เป็ นเพศชาย ควรเป็ นสื่ อที่ มี
รู ปแบบลวดลายสี สันฉู ดฉาด เสี ยงประกอบ (ถ้ามี) จะต้องเข้มแข็งและเด็ดขาด ในขณะที่การผลิต
สื่ อ สํา หรั บ กลุ่ ม เป้ าหมายเพศหญิ ง จะเป็ นในลัก ษณะอ่ อ นหวาน ใช้สี สั น ที่ ก ลมกลื น กัน เสี ย ง
ประกอบควรนุ่มนวลและสุ ภาพอ่อนโยน
2.5 การรั บ รู ้ ที่ ต่ า งกั น หมายถึ ง ความแตกต่ า งด้ า นความรู ้ ความคุ ้ น เคย และด้ า น
ประสบการณ์ นํามาวางแผนในการสื่ อการผลิตสื่ อ เช่น เสี ยงสัญญาณหวูดหรื อไซเรน ในกลุ่มสังคม
หนึ่งรับรู ้วา่ การบอกเวลาปฏิบตั ิ และเลิกงาน แต่ในกลุ่มสังคมหนึ่ งอาจรับรู ้วา่ เป็ นสัญญาณเตือนภัย
หรื อให้หลบภัย เป็ นต้น
2.6 เจตคติ หมายถึง ทําการศึกษาหาความรู ้เกี่ยวกับเจตคติของกลุ่มเป้ าหมาย นํามาวางแผน
การผลิ ตสื่ อให้สอดคล้องกับเจตคติ เหล่านั้น เช่ น ผลิ ตสื่ อเผยแพร่ แก่ ผูม้ ี เจตคติ ต่อต้านหน่ วยงาน
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จะต้องเป็ นสื่ อที่สุภาพ มีพร้ อมทั้งเหตุผลและหลักฐาน ในขณะที่สื่อสําหรับผูม้ ีเจตคติที่สนับสนุ น
หน่วยงานไม่จาํ เป็ นจะต้องมีลกั ษณะของสื่ อเช่นนั้น
2.7 ความเชื่ อ หมายถึง การนําเอาความเชื่ อถือยึดถื อของกลุ่มเป้ าหมายมาวางแผนการผลิ ต
สื่ อ เช่น กลุ่มเป้ าหมายที่ยงั มีความเชื่อด้านภูตปี ศาจหรื อด้านศาสนา ก็ไม่ควรผลิตสื่ อที่เป็ นไปในเชิ ง
ดูถูก ลบหลู่ภูตผีปีศาจและศาสนานั้น
3. หัวข้อเรื่ อง การกําหนดหัวข้อเรื่ องในการผลิ ตสื่ อเพื่อการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ การตั้ง
ชื่ อเรื่ องพร้อมด้วยการกําหนดแนวของเรื่ องไว้เมื่อตอนวางแผนการผลิ ตว่า ควรจะใช้ชื่อเรื่ องอะไร
และมีแนวของเรื่ องอย่างไร งานผลิตสื่ อเพื่อการประชาสัมพันธ์งานด้านสุ ขภาพทุกประเภทไม่วา่ จะ
เป็ นสื่ อสิ่ งพิมพ์หรื อสื่ อโสตทัศน์ มีความจําเป็ นจะต้องกําหนดหัวข้อเรื่ องและวางแนวของเรื่ องไว้
ให้แน่นอนว่าจะเน้นการเผยแพร่ การชี้ แจง หรื อเน้นการให้ความรู ้แก่กลุ่มเป้ าหมาย ชื่ อหรื อหัวข้อ
เรื่ องจะต้องมีลกั ษณะ
1) สุ ภาพ เรี ยบง่าย หมายถึง ชื่อหัวข้อเรื่ องจะต้องเป็ นคําพูดที่สุภาพ ไม่ขดั ต่อศีลธรรมและ
วัฒนธรรม ไม่เป็ นคําลามกอนาจาร
3) ใช้คาํ กะทัดรัด ถูกหลักภาษา หมายถึง ชื่อหัวข้อเรื่ องจะต้องไม่เป็ นคําเยิน่ เย้อยืดยาว ไม่
ผิดหลักภาษาและไม่เป็ นคําสแลง
4) ให้ความสนใจ หมายถึง ชื่อหัวข้อเรื่ องจะต้องเร่ งเร้าให้ความสนใจ ชวนติดตามเนื้ อเรื่ อง
มีความหลากหลาย
5) สอดคล้องกับนโยบายของรั ฐ หมายถึ ง ชื่ อหัวเรื่ องจะต้องไม่ข ดั นโยบายของรั ฐ ซึ่ ง
รวมถึงไม่ผดิ กฎหมายด้วย
4. ระยะเวลา การกําหนดระยะเวลาในการผลิ ตสื่ อเพื่อการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ การหา
เวลาและโอกาสที่เหมาะสมเพื่อทําการผลิตสื่ อ หากไม่ได้วางแผนเรื่ องเวลาไว้ให้เพียงพอ สื่ อต่างๆ
ที่ ผลิ ตขึ้ นจะเป็ นไปตามรู ป แบบ“สุ ก เอาเผากิ น”ซึ่ ง หากเป็ นเช่ นนี้ จะแก้ตวั เมื่ อนํา สื่ อต่ า งๆออก
เผยแพร่ แล้วไม่ประสบผลสําเร็ จ เนื่ องจากมี เวลาน้อยหรื อเร่ งรี บเกิ นไป ย่อมเป็ นเรื่ องสุ ดวิสัย ที่
ผูร้ ั บบริ การจะเชื่ อถือและให้ความเห็ นใจ เวลาและโอกาสที่เหมาะสม ได้แก่ ไม่ขดั กับฤดู กาล มี
จังหวะดี สถานการณ์อาํ นวย
4.1 ฤดูกาล หมายถึง ระยะเวลาที่เหมาะสมกับการผลิตสื่ อ เช่น ในฤดูร้อน ภูมิประเทศบาง
่ม ไม่สามารถถ่ายภาพทางอากาศให้เห็นเป้ าหมายได้ชดั เจนก็ตอ้ งหาโอกาส
แห่งมีหมอก มีฝนปกคลุ
ุ่
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หลังฝนตกที่ มีทอ้ งฟ้ าแจ่ มใส สามารถถ่ ายภาพได้ชัดเจน หรื อไม่นิยมถ่ ายภาพยนตร์ ใ นหน้าฝน
เพราะอุปกรณ์การถ่ายอาจเปี ยกชื้นและเสี ยหายได้
4.2 จังหวะ หมายถึง มีบางโอกาสเท่านั้นที่เหมาะสมกับการผลิตสื่ อ เช่น การถ่ายภาพโรคที่
ไม่พบบ่อยในผูป้ ่ วย ถ่ายภาพช่วงที่มีการระบาดของโรค เป็ นต้น
4.3 สถานการณ์ หมายถึง ระยะเสบาที่กาํ หนดให้ทาํ การผลิตสื่ อ เช่น ในระหว่างที่เกิดความ
โศกเศร้ าเสี ยใจเนื่ องจากมีการเจ็บการตาย ไม่เหมาะสมที่ จะใช้เป็ นการผลิ ตสื่ อให้ดูสนุ ก สนาน
รื่ นเริ งหรื อไม่ไปตั้งฉากถ่ายภาพยนตร์ ในสนามรบ ขณะที่ทหารกําลังต่อสู้กนั อยู่ด้วยระเบิดและ
รถถัง เหล่านี้เป็ นต้น
5. งบประมาณ การกําหนดงบประมาณการผลิตสื่ อ เพื่อการประชาสัมพันธ์เป็ นสิ่ งสําคัญ
และจํา เป็ นที่ จะต้องตั้ง ไว้ใ นขั้นตอนวางแผนการผลิ ตสื่ อ สิ่ ง สํา คัญ ที่ ผูบ้ ริ หารผลิ ต สื่ อเพื่ อการ
ประชาสัมพันธ์จะต้องตระหนักในการวางแผนตั้งงบประมาณ เป็ นต้นว่า การตั้งงบประมาณจะต้อง
ทําปี ละครั้ง ถ้าวางแผนผิดพลาดในกรณี ที่ต้งั งบประมาณไว้มากกว่าใช้จริ ง ก็ไม่กระทบกระเทือนต่อ
การผลิตสื่ อเท่าใดนัก หรื ออาจจะกระทบกระเทือนบ้างก็ตอนตั้งงบประมาณในปี ต่อไปอาจจะถูกตัด
ให้ น้ อ ยลงก็ ไ ด้ เพราะตั้ง งบประมาณไว้ม ากเมื่ อ ปี ก่ อ นแต่ ก็ ใ ช้ ไ ม่ ห มด แต่ ห ากเป็ นกรณี ที่ ต้ ัง
งบประมาณไว้ไม่พอก็จะไม่สามารถซื้ ออุปกรณ์การลิตสื่ อหรื ออุปกรณ์การเผยแพร่ สื่อได้ อันจะนํา
ผลเสี ย หายสู่ หน่ ว ยงาน สิ่ ง ที่ ผูบ้ ริ หารผลิ ตสื่ อเพื่ อ งานประชาสั ม พันธ์ ค วรตระหนัก ในการตั้ง
งบประมาณอี กประการหนึ่ งคื ออุปกรณ์ ท้ งั เพื่อในการผลิ ตสื่ อและใช้ในการเผยแพร่ สื่อนั้นราคา
มักจะเพิ่มขึ้นเสมอ ตามสภาวะเศรษฐกิจของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในปั จจุบนั ฉะนั้น การตั้งวงเงิน
งบประมาณไว้ล่วงหน้าเป็ นปี จะต้องระมัดระวัง ด้วยการเพิ่มราคาเผื่อไว้จากราคาในปั จจุบนั ตั้งแต่
อัตราร้อยละ10- 20
ขั้นตอนที่ ผูบ้ ริ หารการผลิ ตสื่ อเพื่ อการประชาสัมพันธ์ ควรนํามาวิเคราะห์ ใ นการจัดทํา
งบประมาณมี7ประการด้วยกัน คือ
5.1 พิจารณาเสนอ ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการคัดเลื อก และประเมินค่าวัสดุอุปกรณ์การ
ผลิตและการเผยแพร่ ที่มีอยูแ่ ล้ว ทั้งในแง่คุณภาพและประสิ ทธิ ภาพของอุปกรณ์เหล่านั้น ว่าชิ้นใดที่
พ้นสภาพการใช้งานที่จาํ เป็ นจะต้องจัดหามาทดแทนและจัดหามาเพิม่ เติม
5.2 ศึกษาและโครงการในอนาคตของหน่วยงานว่า จะต้องใช้วสั ดุ และอุปกรณ์ ทั้งการผลิต
และเผยแพร่ สื่อเพิ่มเติ ม อะไรบ้า ง ทั้งโครงการระยะสั้น และโครงการระยะยาวโดยพิจารณาถึ ง
ปริ มาณงานให้สัมพันธ์กบั กําลังคนและกําลังเงิน
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5.3 จะต้องศึกษาถึงกําลังงบประมาณที่จะได้รับในครั้งสุ ดท้าย หลังจากการตั้งงบประมาณ
และการได้รับเพิ่ม การถูกตัด จากผูม้ ีอาํ นาจหน่วยเหนือแล้ว
5.4 ศึกษาระเบี ยบปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการจัดทํางบประมาณประเภทต่างๆ เช่ น ประเภทวัสดุ
สิ้ นเปลือง ประเภทครุ ภณั ฑ์ ประเภทต่างใช้สอย เป็ นต้น
5.5 จัดทํารายงานวัสดุ สิ้นเปลือง ครุ ภณ
ั ฑ์ และอื่นๆ ที่ตอ้ งการโดยแยกประเภทและความ
จําเป็ นตามลําดับก่อนหลัง
5.6 จัดตั้งคณะกรรมการรายละเอียดลักษณะของเครื่ องมือ และอุปกรณ์
(Specification)ตามที่เรี ยกย่อว่าSpecตลอดจนการสื บราคาวัสดุและครุ ภณั ฑ์ที่ตอ้ งการอย่างไม่เป็ น
ทางการจากบริ ษทั ห้างร้านต่างๆ
5.7 จัดทําบัญชี รายละเอียดของวัสดุและครุ ภณั ฑ์ที่จะสั่งซื้อตามราคาที่ได้มาโดยไม่เป็ น
ทางการ แต่ให้อยูใ่ นวงเงินตามงบประมาณที่ต้งั ไว้ แล้วดําเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์
ประเภทของสื่ อที่ใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยปกติทวั่ ไปมีการแบ่งประเภทของสื่ อกัน
ไว้หลายประเภท และหลายหลักเกณฑ์ (criteria) ได้ประมวลสรุ ปไว้ดงั นี้
1. แบ่งตามวิวฒั นาการ ได้แก่ สื่ อประเพณี (traditional media) สื่ อมวลชน (mass media)
สื่ อเฉพาะกิจ (specialized media)
2. แบ่งตามบทบาทหน้าที่ทางสังคม ได้แก่ สื่ อข่าวสาร (information media) สื่ อการศึกษา
(education media) สื่ อบันเทิง (entertainment media)
3. แบ่งตามประสาทที่ใช้ในการรับสาร ได้แก่ สื่ อโสต (audio media) สื่ อทัศน์ (visual
media) สื่ อโสตทัศน์ (audio-visual media)
4. แบ่ง ตามบทบาทหน้าที่ ทางเทคนิ ค (technical functions) ได้แก่ สื่ อถ่ายทอดสาร
transmission media) สื่ อบันทึกสาร (record media)
5. แบ่งตามเครื่ องนํารหัสสาร ได้แก่ สื่ อสิ่ งพิมพ์ (print media) สื่ ออิเล็กทรอนิกส์
(electronic media) สื่ อบันเทิงเสี ยงหรื อภาพ (film or tape)
สื่ อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ
1. สื่ อประชาสัมพันธ์ท่ีควบคุมได้ (Controllable Media) ได้แก่
- สื่ อสิ่ งพิมพ์ Print Media)
- สื่ อบุคคล (Personal Media)
- สื่ อโสตทัศน์ (Audio-visual Media)
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- สื่ อกิจกรรมต่าง ๆ (Activity Media)
2. สื่ อประชาสัมพันธ์ที่ควบคุมไม่ได้ (Uncontrollable Media)
- สื่ อมวลชน (Mass Media)
ความสําคัญของสื่ อที่ใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์
1. เพื่อการถ่ายทอดหรื อบอกข่าวสารให้แก่ประชาชนได้รับทราบ
2. เพื่อให้ประชาชนมีความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
3. เพื่อเป็ นการสร้างความนิยมและภาพพจน์ที่ดีขององค์กร
ลักษณะของสื่ อประชาสัมพันธ์แต่ละประเภท
สื่ อสิ่ งพิมพ์ (Print Media)
สื่ อประเภทสิ่ งพิมพ์ (The Printed Words)
1.1 สื่ อเพื่อการสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน (House or Home Journal) เป็ นหนังสื อวารสาร
สิ่ งพิมพ์ที่ใช้สื่อสัมพันธ์ในหน่วยงานให้รู้หรื อเข้าใจและแจกจ่ายกันเฉพาะภายในหน่วยงาน
1.2 สื่ อสัมพันธ์ภายนอกหน่วยงาน (External Publication) เป็ นวารสารสิ่ งพิมพ์ที่ใช้เพื่อ
สัมพันธ์ระหว่างหน่ วยงานกับบุคคลภายนอกหน่วยงาน จัดทํารู ปเล่ม ประณี ต ใช้ถอ้ ยคํา สํานวน
ภาษา เป็ นทางการ การระมัดระวังมากกว่าหนังสื อสัมพันธ์ภายใน
1.3 สื่ อสัมพันธ์แบบผสม (Combination) เป็ นการจัดทําสิ่ งพิมพ์ สื่ อสัมพันธ์ในลักษณะ
ผสมใช้อ่านได้ ทั้งคนภายในและภายนอกหน่วยงานในเล่มเดียวกัน
การเตรี ยมสิ่ งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ (Preparation for Publication) ก่อนจะทําสิ่ งพิมพ์
ควรมีการวางแผนให้เรี ยบร้อย การวางแผนที่ดีตอ้ งคํานึ งถึงสิ่ ง 3 ประการด้วยกัน คือ วัตถุประสงค์
(Purpose) ผูอ้ ่าน และรู ปแบบ ในขณะเดี ยวกันจะต้องพิจารณาปั จจัยทั้ง 3 ประการนี้ ร่วมกัน
1.วัตถุประสงค์ (Purpose) ก่อนที่จะทําหนังสื อควรจะวางวัตถุประสงค์อย่างรอบคอบ เขียน
วัตถุประสงค์และให้ผอู ้ ่านมีอาํ นาจอนุมตั ิและทํางานให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
2.ผูอ้ ่าน (Reader) งานสําคัญอันดับแรกคือ ทํางานให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้และงาน
นั้นจะเป็ นจริ งได้ตอ้ งคํานึ งถึ งผูอ้ ่านเป็ นหลัก ผูอ้ ่านจะเป็ นผูต้ ดั สิ นผลงาน ถ้าเขารู ้ สึกซาบซึ้ งกับ
หนังสื อก็ประสบความสําเร็ จ แต่ถา้ เขาไม่อ่านหนังสื อเขาก็จะไม่ซาบซึ้ง ดังนั้น เราต้องตอบให้ได้วา่
นิสัยในการอ่านหนังสื อของเขาเป็ นอย่างไร ตัวอย่างประเภทไหนที่จะดึงดูดความสนใจของเขา จะ
วางเค้าโครงเรื่ องอย่างไรจึงจะเอาชนะใจเขาได้ ควรจะเป็ นส่ วนไหน เป็ นต้น
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3.รู ปแบบ (Format) มีส่ิ งพิ มพ์ที่ไ ม่คาํ นึ งถึ งผูอ้ ่าน แล้วก็ไม่อยากที่ จะวางรู ปแบบ ควร
กําหนดขนาดของหน้า จํานวนหน้า รู ปภาพ มีการ์ ตูนหรื อไม่ และอื่น ๆ อีกวิธีหนึ่ งที่จะช่ วยในการ
กําหนดรู ปแบบ คื อ หาจุ ลสารที่ มีวตั ถุ ประสงค์เหมือนกัน และกลุ่ มผูอ้ ่านเดี ยวกัน ลองอ่านและ
วิเคราะห์และลองวางรู ปแบบซึ่ งในการวางรู ปแบบนั้น ควรคํานึงถึงงบประมาณและเนื้อหาที่จะให้
สื่ อสิ่ งพิมพ์มีลกั ษณะต่าง ๆ คือ
3.1 หนังสื อพิมพ์ (Newspaper) หนังสื อพิมพ์เป็ นเครื่ องมือที่สําคัญในการเผยแพร่ และการ
ประชาสัมพันธ์ เพราะหนังสื อพิมพ์เป็ นสื่ อมวลชนที่ สามารถเข้าถึ งประชาชนจํานวนมาก และมี
ระยะเวลากําหนดออกที่แน่ นอนเป็ นประจําสมํ่าเสมอ หนังสื อพิมพ์ผิดกับสื่ อชนิ ดอื่น ๆ ตรงที่ว่า
หนั ง สื อ พิ ม พ์ น้ ั น อาจจะเป็ นเครื่ อ งเร่ ง เร้ า ก่ อ ให้ เ กิ ด ประชามติ ข้ ึ นในหมู่ ป ระชาชนได้ และ
ขณะเดียวกันก็จะส่ อประชามติของประชาชนสะท้อนออกมาให้เห็นอีกด้วย เราจึงสามารถกล่าวได้
อย่า งเต็ม ปากว่า หนังสื อพิ มพ์เป็ นเครื่ องมื ออันสํา คัญยิ่ง ในวงการประชาสัม พันธ์ หนัง สื อพิม พ์
สามารถเสนอข่ า วสารเรื่ องราวต่า ง ๆ หลายด้า นปะปนผสมผสานกันไปในฉบับ เดี ย วกัน มี ท้ งั
ข่ า วสาร เรื่ องราว ที่ ป ระชาชนเฉพาะกลุ่ ม และประชาชนทั่ว ไปสนใจ เช่ น ข่ า วการเมื อ ง
อาชญากรรม เศรษฐกิจ สังคม กีฬา บันเทิง เป็ นต้น หนังสื อพิมพ์เป็ นสื่ อในการติดต่อ 2 ทาง (TwoWay Communication) เพราะเป็ นสื่ อในการถ่ายทอดความคิ ดเห็ น นโยบายการดําเนิ นงานของ
กิจการ แล้วยังเป็ นสื่ อแสดงความรู ้ สึกนึ กคิดของประชาชนที่มีต่อองค์กรด้วย เช่ น การวิจารณ์การ
ปฏิ บตั ิงานหรื อนโยบายของรัฐบาล เพื่อองค์การที่ถูกวิจารณ์จะได้ปรับปรุ งนโยบายให้ดีข้ ึน หรื อ
รัฐบาลใช้หนังสื อพิมพ์เป็ นสื่ อชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ เพื่อขอความร่ วมมือในการปฏิบตั ิให้สําเร็ จ
ลุล่วงตามเป้ าหมาย นอกจากนี้ หนังสื อพิมพ์ยงั เป็ นสื่ อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
โดยใช้เป็ นสื่ อแถลงนโยบาย ข้อคิดเห็นทางการเมือง เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน ใช้ในการผย
แพร่ วฒั นธรรมให้เป็ นที่รู้จกั ของประเทศต่าง ๆ หรื อแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
ชาวต่างประเทศ
ข้อดีของหนังสื อพิมพ์
1. หนังสื อพิมพ์เป็ นสื่ อที่เสนอข่าวที่น่าสนใจสมํ่าเสมอและรวดเร็ ว จึงเป็ นสื่ อที่มวลชนยอมรับข่าว
การเผยแพร่
2. มีความคงทนถาวรกว่าสื่ อมวลชนประเภทอื่น เพราะเมื่อผูอ้ ่านไม่เข้าใจตอนใดก็ยอ้ นกลับมาอ่าน
ทบทวน ใหม่ได้
3. เสนอเรื่ องราวข่าวสารหลายประเภท มีท้งั เรื่ องราวข่าวสารที่ประชาชนเฉพาะกลุ่ม และประชาชน
ทัว่ ไป สนใจ จึงสามารถเข้าถึงประชาชนได้หลายกลุ่มหลายอาชีพ
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4. เสนอข่าวหรื อเรื่ องราวต่าง ๆ ครั้งละมาก ๆ ได้ รวมทั้งเสนอข่าวประจําวันทุกวันเป็ นประจํา ทํา
ให้ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารเรื่ องราวต่าง ๆ ได้ อย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง
5. มีภาพถ่ายประกอบช่วยดึงดูดความสนใจและเข้าใจข่าวสารได้ยง่ิ ขึ้น
6. ราคาถูก หาซื้ อได้ง่าย และมีหลายภาษา
ข้อจํากัดของหนังสื อพิมพ์
1. ไม่สามารถเข้าถึงผูอ้ ่านที่อ่านหนังสื อไม่ออก หรื อผูส้ ู งอายุที่สายตาไม่ดี
2. หนังสื อพิมพ์เป็ นสื่ อที่ไม่มีสีสันสวยงาม ไม่มีสิ่งใดสะดุ ดตาผูอ้ ่านนอกจากพาดหัวข่าวซึ่ งควร
เป็ นข้อความที่ กะทัดรัด อ่านเข้าใจง่าย และสัมพันธ์กบั เนื้อเรื่ องของข่าว
3. มีอายุส้ ัน ผูอ้ ่านอ่านครั้งเดี ยวแล้วจะทิ้งไป ประชาชนไม่นิยมเก็บหนังสื อพิมพ์ไว้เป็ นเวลานาน
4. มีช่วงอายุที่ส้ ัน เมื่อคนอ่านเพียงครั้งเดี ยวแล้วก็จะผ่านไป เพราะข่าวต่าง ๆมีผ่านเข้ามาทุกวัน
5. ผูอ้ ่า นหนัง สื อพิม พ์จะอ่า นเพี ยงบางเรื่ องหรื อบางคอลัม น์ที่ เขาเกี่ ย วข้องหรื อสนใจเท่ า นั้น
6. ไม่มีสีสันหรื อภาพสี ที่สวยงามสะดุดตาชวนอ่าน
นักประชาสัมพันธ์ ควรรู ้ จกั ผูกพันกับหนังสื อพิมพ์ และถื อว่า การหนังสื อพิมพ์สัมพันธ์
เป็ นส่ วนหนึ่งของงานประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีขอ้ แนะนําในการปฏิบตั ิดงั นี้
1. ต้องศึกษารวบรวมข้อมูลต่าง ๆเกี่ยวกับวงการหนังสื อพิมพ์ เช่ น นโยบาย จุดมุ่งหมาย
ความต้อ งการของ หนัง สื อพิ ม พ์แ ต่ ล ะฉบับ ซึ่ งแตกต่ า งกัน ไป และต้อ งศึ ก ษาบุ ค คลในวงการ
หนังสื อพิมพ์เพื่อทําความรู ้จกั สร้าง ความสนิทสนมคุน้ เคย
2. ต้องให้ข่าวหนังสื อพิมพ์ เช่น ข่าวเกี่ยวกับนโยบาย ความมุ่งหมาย โครงการ ผลงาน และ
เหตุการณ์ เพื่อให้ หนังสื อพิมพ์นาํ ไปลงเผยแพร่ ทําให้ประชาชนผูอ้ ่านเกิดความสนใจ ความรู ้ ความ
เข้าใจ และนิยมเลื่อมใสในสถาบัน
3. ต้องอํานวยความสะดวกแก่นกั ข่าว หรื อนักเขียนที่มาติดต่อ
4. ต้องผูกสัมพันธ์ และสังสรรค์กบั บรรดานักข่าว และนักเขียนให้ใกล้ชิดสนิทสนม
5. ต้องคอยตัดข่าว บทวิจารณ์ และสารคดีท่ีหนังสื อพิมพ์ต่าง ๆลง เพื่อติดตามวัดผลงาน
6. แพร่ ข่าวให้หนังสื อพิมพ์ ตรวจกระแสข่าว และความคิดเห็นที่เป็ นความเข้าใจผิด
1.2 วารสาร (Journal) จัดทําเพื่อผูอ้ ่านเฉพาะกลุ่ม อาจเป็ นภายในหรื อภายนอกองค์กรก็ได้ จัดทํา
เป็ นรู ปเล่ม มีระยะเวลาออกที่แน่นอน และมีความต่อเนื่อง
ข้อดีของวารสาร
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1. รู ปเล่มแข็งแรงและสวยงาม
2. สามารถเข้าถึงกลุ่มประชาชนเป้ าหมายได้ตามความประสงค์เจาะจงหรื อต้องการ
3. มีผลทางด้านช่วยยํ้าเตือนความทรงจําและประทับใจ เพราะออกติดต่อกันเป็ นประจําและ
ต่อเนื่องโดย สมํ่าเสมอ
4. มีเนื้อที่เพียงพอที่จะสื่ อสารหรื อชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์
5. มีความยืดหยุน่ สู ง เพราะอาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหา รู ปเล่มให้เป็ นไปตามความต้องการและ
งบประมาณของ องค์กรสถาบันได้ง่าย
ข้อจํากัดของวารสาร
1. คุณภาพของวารสารมักไม่ค่อยดีและขาดคุณภาพ เพราะจัดทํากันเองในองค์กรเป็ นส่ วน
ใหญ่
2. งบประมาณเป็ นอุปสรรคสําคัญในการจัดทํา
3. ยุบเลิกได้ง่าย หากผูบ้ ริ หารไม่เห็นด้วย หรื อเมื่อไม่ได้รับงบประมาณ
4. ผูจ้ ดั ทําไม่มีเวลาเพียงพอ เพราต้องมีงานภาระอื่น ๆ ภายในองค์การอีกมากมาย
5. หากวารสารที่ อ อกนั้น มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ ที่ ไ ม่ แ น่ ชั ด หรื อขาดความรู ้ ที่ น่ า สนใจและ
สาระประโยชน์ที่แท้จริ งแล้ววารสารนั้นก็อาจจะไม่ได้รับความสนใจจากประชาชน
1.3 นิ ตยสาร (Magazines) นิ ตยสาร เป็ นเครื่ องมือหรื อสื่ อในการประชาสัมพันธ์ประเภทสิ่ งพิมพ์ที่
สําคัญอย่างหนึ่ ง นิ ตยสารมีรูปเล่มที่กะทัดรัดสวยงาม และมีระบบการพิมพ์ที่ประณี ต มีสีสวยงาม
ช่วยดึงดูดความสนใจของผูอ้ ่านได้เป็ นอย่างดี
ข้อดีของนิตยสาร
1. การจัดทํานิตยสารมักทําในรู ปของธุ รกิจโดยทีมงานขององค์กร
2. มีการวางแผนงานจัดทําอย่างเป็ นระบบ ทําให้มีรูปเล่มที่สวยงามและเนื้ อหาแปลกใหม่
ไม่ซ้ าํ หรื อน่าเบื่อ
3. สามารถนําเสนอรายละเอียดเรื่ องราวได้มาก และเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะได้
4. จํานวนการผลิตไม่มาก มีการบอกเงื่อนไขการรับเป็ นสมาชิก ทําให้ไม่สูญเปล่า
5. ระยะเวลาในการอ่านนิตยสารนานกว่าหนังสื อพิมพ์
ข้อจํากัดของนิตยสาร
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1. ราคาต่อหน่วยของนิ ตยสารแพงกว่าหนังสื อพิมพ์
2. การจัดจําหน่ายและเผยแพร่ อยูใ่ นวงจํากัดเฉพาะกลุ่ม
3. ขาดความรวดเร็ ว ทันต่อเหตุการณ์ เพราะอาจออกเป็ นรายเดือนหรื อรายปักษ์
4. มีราคาแพง ประชาชนบางกลุ่มอาจไม่สามารถซื้อหรื อจับจ่ายได้
5. มีจาํ นวนจําหน่ายและเผยแพร่ คอนข้างน้อย
1.4 หนังสื อรายงานประจําปี Annual Reporมักจัดทําเป็ นรู ปเล่ม และมีขนาดต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสม มีเรื่ องราวสําคัญและ น่าสนใจขององค์กร เรี ยกว่า Annual Report
1.5 หนังสื อรายงานประจํางวด (Imperium Report) ทําเป็ นรู ปเล่มคล้ายกับหนังสื อรายงานประจําปี
โดยออกเป็ นงวด ๆ เช่ น 3 เดื อน หรื อ 6 เดื อนต่อครั้ง เพื่อรายงานผลการดําเนิ นงานขององค์กร
ประจํางวด หรื อรายงานผลโครงการที่ได้ดาํ เนินการไปแล้ว
1.6 จดหมาย (News Letter) มี ลกั ษณะเป็ นแผ่นปลิ วชนิ ดหนึ่ ง เพื่อส่ งให้กบั กลุ่ มลู กค้าที่ เป็ น
เป้ าหมาย หรื อคาดคะเนว่าจะเป็ นลูกค้าได้ในอนาคตมีหัวจดหมายที่สวยงามเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ
ของตนหรื อองค์กร
1.7 ป้ ายประกาศและโปสเตอร์ เป็ นสื่ อที่ใช้เพื่อดึ งดูดความสนใจของประชาชนที่มีความเด่นและ
สะดุดตา จัดทําด้วยสี สันสวยงาม มีภาพและตัวอักษรชัดเจน อ่านง่าย แม้อยูไ่ กล
1.8 แผ่นพับ (Folder) เป็ นสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่จดั ทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ ข่าวเกี่ ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การของ
องค์กร
1.9 เอกสารแจก มักทําเป็ นเอกสารที่รวมเป็ นเล่ม เพื่อเผยแพร่ หรื อแจกให้อ่าน
1.10 จุลสาร (Booklet and Bulletin) เป็ นเอกสารเชิงความรู ้ทางวิชาการ มีลกั ษณะคล้ายแผ่นพับแต่
เย็บเป็ นเล่ม
1.11 ใบปลิว (Leaflet) มีลกั ษณะเป็ นกระดาษแผ่นเดียว บรรจุข่าวสาร เรื่ องราวต่าง ๆ ที่ตอ้ งการจะ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทัว่ ถึงในกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างกว้างขวาง
สื่ อบุคคล (Personal Media)
สื่ อบุคคลเป็ นวิธีการสื่ อสารที่เก่าแก่ที่สุด ใช้กนั ตั้งแต่เริ่ มมีมนุษย์ข้ ึนในโลก เป็ นสื่ อที่ใช้กนั
มากใน กลุ่มระชาชนทัว่ ไป เครื่ องมือของสื่ อบุคคลมีท้งั ที่เป็ นคําพูด กริ ยาท่าทาง การแสดงออกทาง
อากัป กิ ริย า วิธี การสื่ อสารด้วยบุ คคลจะเป็ นการใช้คาํ พูดเป็ นหลัก ด้วยวิธีก ารสนทนา อภิ ปราย
บรรยาย สาธิ ต ประชุม คําพูด (Spoken Word) เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารที่ทุกคนคุน้ เคยกันดีอยูแ่ ล้ว และ
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ทุกคนต้องใช้คาํ พูดในชีวติ ประจําวัน ในงานอาชีพ ในชีวิตส่ วนตัว สื่ อคําพูดจึงเป็ นสื่ อที่เก่าแก่ที่สุด
ชนิ ดหนึ่ ง นอกจากนี้ หากคํา พูด นั้น พู ดโดยบุ ค คลที่ มี ชื่ อ เสี ย งที่ สั ง คมยกย่องนับ ถื อก็ จ ะยิ่ง เพิ่ ม
นํ้าหนักในคําพูดนั้นมากขึ้นเป็ นเงาตามตัว การพูดจึงเป็ นเครื่ องมือในการถ่ายทอดชักนําความรู ้สึก
นึกคิดของมนุ ษย์ออกมาให้ผอู ้ ื่นได้ทราบและเข้าใจ คําพูดจึงเป็ นเครื่ องมือที่สาํ คัญที่จะทําให้มนุ ษย์
เกิดความร่ วมมือร่ วมใจเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
สื่ อบุคคลหรื อการสื่ อสารด้วยคําพูดนั้น มี 2 แบบ คือ
- แบบที่เป็ นทางการ (Formal oral communication) เช่น การอภิปราย การบรรยาย การ
ประชุม การประกาศข่าว การให้สัมภาษณ์ การสัมมนา
- แบบที่ไม่เป็ นทางการ (Informal oral communication) คือ การพูดจา สนทนาปราศรัยต่าง
ๆ ในการพูดที่ เป็ นทางการนั้น ผูพ้ ูดจะต้องพูดให้ผฟู ้ ั งสนใจ เข้าใจ ประทับใจ เกิ ดศรัทธา แล้วยัง
อาจจะมีวตั ถุประสงค์อื่น ๆ ในทางการพูดด้วย เช่น เพื่อให้ข่าวสารความรู้ เพื่อชักจูงใจ เพื่อกระตุน้
เร้าอารมณ์ เพื่อก่อให้เกิดการปฏิบตั ิการหรื อทําให้รู้สึกซาบซึ้ง ทั้งนี้อาจกล่าวได้วา่ จุดมุ่งหมายจะมี 2
ลักษณะ คือ จุดมุ่งหมายที่เปิ ดเผย หรื อจุดมุ่งหมายที่ปกปิ ด
ประเภทของคําพูดที่ใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์
1. การพบปะพูดจาธรรมดา
2. การจัดตั้งหน่วยติดต่อ - สอบถาม
3. การพูดติดต่อทางโทรศัพท์
4. การแสดงปาฐกถา
ลักษณะของสื่ อบุคคล
2.1 การพูดสนทนา เป็ นการสื่ อสารของบุคคลโดยทัว่ ไปในวงสนทนา ซึ่ งเป็ นการสื่ อสารกันใน
ชีวติ ประจําวันทัว่ ไป
2.2 การอภิปราย เป็ นการสื่ อความโดยกลุ่มคนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ซึ่ งเป็ นการให้ความรู ้ ความคิดเห็น
และ ข้อเสนอแนะที่มีแนวโน้มไปในทางเดียวกัน
2.3 การบรรยาย เป็ นการสื่ อความเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจต่อเนื่ องในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง โดยผูฟ้ ั ง
เป็ นผูร้ ับสาร และผูบ้ รรยายเป็ นผูใ้ ห้สาร
2.4 การประชุ ม เป็ นการร่ วมกันปรึ กษาหารื อกันในกลุ่มหรื อทีมงานอย่างมีระบบและระเบียบวิธี
ทางการ ประชุม เช่นการยกมือก่อนพูดแสดงความคิดเห็น มีการจดบันทึกรายงานการประชุ ม และมี
ประธานการประชุม
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2.5 การฝึ กอบรม เป็ นการให้ ค วามรู้ ค วามเข้า ใจแก่ บุ ค คล เพื่ อ ให้ มี ค วามรู ้ เ พิ่ ม ขึ้ น และมี
ความสามารถขึ้นในเรื่ องที่ได้รับการฝึ กและอบรมมา
2.6 การสั มมนา เป็ นกระบวนการสื่ อสารสองทาง ทั้งให้และรั บความรู ้ ซ่ ึ งกันและกันระหว่า ง
วิทยากรและผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนา
2.7 การพูดในที่ชุมชน เป็ นการพูดในที่สาธารณะหรื อชุ มชนในวาระหรื อโอกาสต่าง ๆ เพื่อเป็ นการ
สร้างความเข้าใจ ความรู ้ ยกย่อง และยินดี ตลอดจนความเห็นอกเห็นใจในเรื่ องราวต่าง ๆ
ข้อดีของสื่ อบุคคล
1. เป็ นสื่ อที่ทุกคนมีอยูแ่ ล้ว ไม่ตอ้ งสิ้ นเปลืองในการซื้อสื่ อแบบสื่ ออื่น ๆ
2. ทําให้ผพู ้ ูดและฟั งเห็นหน้าตา บุคลิก ลีลา ท่าทาง นํ้าเสี ยงประกอบการพูดซึ่ งมีอิทธิ พล
ในการชักจูงและเร้าความสนใจได้มากกว่า
3. เป็ นการสื่ อสารสองทาง ทั้งผูพ้ ดู และผูฟ้ ังสามารถโต้ตอบกันได้ทนั ที
4. ผูพ้ ดู สามารถปรับเนื้อหาให้เหมาะกับผูฟ้ ังได้ทนั ท่วงที
5. เหมาะกับการเผยแพร่ เรื่ องราวที่ไม่สลับซับซ้อนหรื อติดต่อสัมพันธ์กนั เป็ นการส่ วนตัว
ข้อจํากัดของสื่ อบุคคล
1. ไม่มีความคงทนถาวร พูดแล้วก็ผา่ นเลยไป
2. ไม่สามารถครอบคลุมผูฟ้ ังจํานวนมาก ๆได้
3. หากผูพ้ ดู ขาดความสามารถในการพูดจูงใจ ก็จะทําให้การพูดล้มเหลวได้
4. เนื้อหาสาระที่นาํ มาพูดหากสลับซับซ้อนเกินไป ทําให้ผฟู ้ ังไม่เข้าใจ ต้องมีอุปกรณ์
ประกอบการพูด เช่น ภาพถ่าย ภาพสไลด์ ภาพยนตร์
5. เป็ นสื่ อที่ไม่มีหลักฐานอ้างอิงที่ชดั เจน
แนววิธีการใช้ส่ื อเพื่อการประชาสัมพันธ์
1. การยํ้าหรื อซํ้าบ่อย ๆ (Repeating) จะช่วยให้เกิดความน่าสนใจเพิ่มขึ้น คงทนถาวรมาก
ขึ้น เหมือนการตอกยํ้าหัวตะปู ยิง่ ติดแน่นแม่นยํา แต่การใช้วธิ ี การนี้ควรระวังว่า ถ้ายํ้าบ่อย ๆ และกร
ทําต่อเนื่ องกันนานอาจถึ งจุดอิ่มตัวขึ้นได้ ถ้าเมื่อใดถึ งจุดอิ่มตัวผลจะลดลงทันที เพราะผูร้ ับจะเริ่ ม
เบื่อหน่ายหรื อชินชาเพราะฉะนั้นถ้าจะทําอยูเ่ รื่ อย ๆ ควรให้มีท้งั ความต่อเนื่องและความหลากหลาย
2. ให้โอกาสผูร้ ับมีส่วนร่ วม (Participation) เช่น ในรายการโทรทัศน์ที่ให้ผูช้ มเข้าร่ วม
รายการด้วย จะมีอิทธิ พลดึงดูดความสนใจได้ดีกว่าที่ผจู ้ ดั รายการจะให้อะไรอย่างเดียว การให้ผรู ้ ับมี
ส่ วนร่ วมนั้นสามารถทําได้ท้ งั รายการบันเทิง และรายการที่ให้ความรู ้
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หลักการพิจารณาเลือกใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ เนื่องจากสิ่ งที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์
มี อ ยู่ม ากมายหลายชนิ ดด้ว ยกัน ฉะนั้น ผูท้ ี่ จ ะตัดสิ น ใจเลื อ กสื่ อ อะไรมาใช้จ ะต้อ งพิ จ ารณาให้
รอบคอบเสี ยก่อน ว่าจะเหมาะสมและช่วยให้บรรลุเป้ าหมายหรื อไม่ การพิจารณาเลือกสื่ อมาใช้น้ นั
ควรจะคํานึงถึงลักษณะของสื่ อที่แตกต่างกัน ดังนี้
1. ด้านเนื้อที่ – เวลา (Space – Time) สิ่ งพิมพ์ รู ปภาพ เป็ นสื่ อที่คาํ นึ งถึงเฉพาะด้าน “ เนื้อที่
” การพูดทางโทรศัพ ท์ วิ ท ยุ คํา นึ ง เฉพาะด้า น “ เวลา ” ส่ วนการติ ด ต่ อธรรมดา โทรทัศ น์ และ
ภาพยนตร์ น้ นั คํานึงถึง “ เนื้อที่ – เวลา
2. การมีส่วนร่ วมของประชาชนเป้ าหมาย (Audience's participation) หากจะรี ยงลําดับสื่ อที่
ประชาชนเป้ าหมายได้มีส่วนร่ วมมากที่สุดไปยังน้อยที่สุด สามารถเรี ยงได้ดงั นี้
การสนทนาระหว่าบุคคล กลุ่มอภิปราย การประชุ มที่ไม่เป็ นทางการ โทรศัพท์ การประชุ มที่เป็ น
ทางการ ภาพยนตร์ เสี ยงในฟิ ล์ม โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสี ยง โทรเลข จดหมายโต้ตอบระหว่า ง
บุคคล ( ทั้งส่ วนตัวและกึ่ง ราชการ ) จดหมายติดต่อทัว่ ไป ( จดหมายราชการหรื อที่มีรูปแบบเป็ น
ทางการ ) หนังสื อพิมพ์ ใบประกาศและภาพโฆษณา นิตยสาร หนังสื อ
3. ด้านความเร็ ว (Speed) สื่ อที่มีความเร็ วมากที่สุดคือ วิทยุและโทรทัศน์ และสื่ อที่ชา้ ที่สุด
คือ พวกหนังสื อ ลักษณะเหล่านี้อาจกล่าวได้วา่ หากเป็ นการติดต่อเผยแพร่ ข่าวความเคลื่อนไหว ก็
ต้องอาศัยความเร็ วสู ง แต่หากข่าวสารใดที่ตอ้ งการให้ประชาชนเป้ าหมาย ได้ศึกษาวิเคราะห์อย่าง
ละเอียดก็ตอ้ งใช้สื่อที่มีความเร็ วตํ่า
4. ด้านความคงทน (Permanence) หนังสื อจัดได้วา่ เป็ นสื่ อที่มีความคงทนถาวรมากกว่าสื่ อ
ใด ๆ วิทยุและโทรทัศน์จดั เป็ นสื่ อที่มีความคงทนน้อยที่สุด
2.3 การผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ศิลปะได้ปรากฏบนผนังถํ้าอัลตามิรา (Altamira) ในสเปน และ
ถํ้าลาสควักซ์ (Lascaux) ในฝรั่งเศส มีผลงานแกะสลักหิ น แกะสลักผนัง ถ้าเป็ นรู ปสัตว์ลายเส้นจึง
เป็ นหลักฐานในการแกะพิมพ์ เป็ นครั้งแรกของมนุษย์ หลังจากนั้นได้มีบุคคลคิดวิธีการทํากระดาษ
ขึ้น จนมาเป็ นการพิมพ์ในปั จจุบนั นัน่ คือ ไซลัน่ ซึ่ งมีเชื้อสายจีน ชาวจีน ได้ผลิตทําหมึกแท่งขึ้น ซึ่ ง
เรี ยกว่า “บัก๊ ”
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช กรุ งศรี อยุธยา ได้เริ่ มแต่งและพิมพ์หนังสื อคําสอนทาง
ศาสนา คริ สต์ข้ ึน และหลังจากนั้นหมอบรัดเลย์เข้ามาเมืองไทย และได้เริ่ มด้านงานพิมพ์จนสนใจ
เป็ นธุ รกิจด้านการพิมพ์
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ในเมืองไทย พ.ศ.2382 ได้พิมพ์เอกสารทางราชการเป็ นชิ้นแรก คือ หมายประกาศห้ามสู บ
ฝิ่ น ซึ่ งพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้า เจ้าอยูห่ วั ทรงโปรดให้จา้ งพิมพ์จาํ นวน 9,000 ฉบับ ต่อมาเมื่อ
วันที่ 4 ก.ค.2387 ได้ออกหนังสื อฉบับแรกขึ้น คือ บางกอกรี คอร์ ดเดอร์ (Bangkok Recorder) เป็ น
จดหมายเหตุอย่างสั้น ออกเดือนละ 2 ฉบับ และใน 15 มิ.ย. พ.ศ. 2404 ได้พิมพ์หนังสื อเล่ม
ออกจําหน่ายโดยซื้อลิขสิ ทธิ์ จาก หนังสื อนิ ราศลอนดอนของหม่อมราโชทัยและได้เริ่ มต้นการซื้ อ
ขายลิขสิ ทธิ์ จาํ หน่ายในเมืองไทย
หมอบรัดเลย์ได้ถึงแก่กรรมในเมืองไทยกิจการ การพิมพ์ของไทยจึงเริ่ มต้นเป็ นของไทย
หลังจากนั้น ใน พ.ศ.2500 ประเทศไทยจึงนํา เครื่ องพิมพ์แบบโรตารี ออฟเซท (Rotary off Set) มา
ใช้เป็ นครั้งแรก โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิชนําเครื่ องหล่อเรี ยงพิมพ์ Monotype มาใช้กบั ตัวพิมพ์
ภาษาไทย ธนาคาร แห่งประเทศไทยได้จดั โรงพิมพ์ธนบัตรในเมืองไทยขึ้นใช้เอง
ชนิดของสื่ อสิ่ งพิมพ์
1. หนังสื อเรี ยน แบบเรี ยน ตํารา เอกสารการสอน
2. หนังสื อพิมพ์
3. วารสาร นิ ตยสาร
4. แผ่นปลิว โฆษณา
5. หนังสื อการ์ ตูน
6. หนังสื อนวนิยาย
ประเภทของสื่ อสิ่ งพิมพ์
สื่ อสิ่ งพิมพ์ประเภทหนังสื อ
- หนังสื อสารคดี ตํารา แบบเรี ยนเป็ นสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่แสดงเนื้อหาวิชาการในศาสตร์ ความรู้
ต่าง ๆ เพื่อสื่ อให้ผอู ้ ่าน เข้าใจความหมาย ด้วยความรู ้ที่เป็ นจริ ง จึงเป็ นสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่เน้นความรู ้อย่าง
ถูกต้อง
- หนังสื อบันเทิงคดีเป็ นสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่ผลิตขึ้นโดยใช้เรื่ องราวสมมติ เพื่อให้ผอู ้ ่านได้รับ
ความ เพลิดเพลิน สนุกสนาน มักมีขนาดเล็ก เรี ยกว่า หนังสื อฉบับกระเป๋ า หรื อ Pocket Book ได้
สื่ อสิ่ งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ ข่าวสาร
- หนังสื อพิมพ์ (Newspapers) เป็ นสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่ผลิตขึ้นโดยนําเสนอเรื่ องราว ข่าว
สารภาพและความคิดเห็น ในลักษณะของแผ่นพิมพ์ แผ่นใหญ่ ที่ใช้วธิ ี การพับรวมกัน ซึ่ งสื่ อ
สิ่ งพิมพ์ชนิดนี้ ได้พิมพ์ออกเผยแพร่ ท้งั ลักษณะ หนังสื อพิมพ์รายวัน, รายสัปดาห์ และรายเดือน
- วารสาร, นิตยสาร เป็ นสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่ผลิตขึ้นโดยนําเสนอสาระ ข่าว ความบันเทิง
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ที่มีรูปแบบการนําเสนอ ที่โดดเด่น สะดุดตา และสร้างความสนใจให้กบั ผูอ้ ่าน ทั้งนี้การผลิตนั้น มี
การ กําหนดระยะเวลาการออกเผยแพร่ ที่แน่นอน ทั้งลักษณะวารสาร, นิตยสารรายปักษ์ (15 วัน)
และ รายเดือน
- จุลสาร เป็ นสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่ผลิตขึ้นแบบไม่มุ่งหวังผลกําไร เป็ นแบบให้เปล่าโดยให้
ผูอ้ ่านได้ศึกษาหาความรู ้ มีกาํ หนดการออกเผยแพร่ เป็ นครั้ง ๆ หรื อลําดับต่าง ๆ ในวาระพิเศษ
- สิ่ งพิมพ์โฆษณา
- โบร์ ชวั ร์ (Brochure) เป็ นสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่มีลกั ษณะเป็ นสมุดเล่มเล็ก ๆ เย็บติดกัน
เป็ นเล่ม จํานวน 8 หน้าเป็ น อย่างน้อย มีปกหน้าและปกหลัง ซึ่งในการแสดงเนื้อหาจะเกี่ยวกับ
โฆษณาสิ นค้า
- ใบปลิว (Leaflet, Handbill) เป็ นสื่ อสิ่ งพิมพ์ใบเดียว ที่เน้นการประกาศหรื อ
โฆษณา มักมีขนาด A4 เพื่อง่ายในการแจกจ่าย ลักษณะการแสดงเนื้อหาเป็ นข้อความที่ผอู ้ ่าน อ่าน
แล้วเข้าใจง่าย
- แผ่นพับ (Folder) เป็ นสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่ผลิตโดยเน้นการนําเสนอเนื้ อหา ซึ่ งเนื้ อหาที่
นําเสนอนั้น เป็ นเนื้อหา ที่สรุ ปใจความสําคัญ ลักษณะมีการพับเป็ นรู ปเล่มต่าง ๆ
- ใบปิ ด (Poster) เป็ นสื่ อสิ่ งพิมพ์โฆษณา โดยใช้ปิดตามสถานที่ต่าง ๆ มีขนาด
ใหญ่เป็ นพิเศษ ซึ่ งเน้นการนําเสนออย่างโดดเด่น ดึงดูดความสนใจ
สิ่ งพิมพ์เพื่อการบรรจุภณ
ั ฑ์ เป็ นสื่ อสิ่ งพิมพ์ท่ีใช้ในการห่ อหุ ม้ ผลิตภัณฑ์การค้าต่าง ๆ แยก
เป็ นสิ่ งพิมพ์หลัก ได้แก่ สิ่ งพิมพ์ที่ใช้ปิดรอบขวด หรื อ กระป๋ องผลิตภัณฑ์การค้า สิ่ งพิมพ์รอง ได้แก่
สิ่ งพิมพ์ที่เป็ นกล่องบรรจุ หรื อลัง
สิ่ งพิมพ์มีค่า เป็ นสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่เน้นการนําไปใช้เป็ นหลักฐานสําคัญต่าง ๆ ซึ่งเป็ นกําหนด
ตามกฎหมาย เช่น ธนาณัติ, บัตรเครดิต, เช็คธนาคาร, ตัว๋ แลกเงิน, หนังสื อเดินทาง, โฉนด เป็ นต้น
สิ่ งพิมพ์ลกั ษณะพิเศษ เป็ นสื่ อสิ่ งพิมพ์มีการผลิตขึ้นตามลักษณะพิเศษแล้วแต่การใช้งาน
ได้แก่ นามบัตร, บัตรอวยพร, ปฎิทิน,บัตรเชิญ,ใบส่ งของ,ใบเสร็ จรับเงิน,สิ่ งพิมพ์บนแก้ว ,สิ่ งพิมพ์
บนผ้า เป็ นต้น
สิ่ งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็ นสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้งานในคอมพิวเตอร์ หรื อระบบ
เครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต ได้แก่ Document Formats, E-book for Palm/PDA เป็ นต้น
บทบาทของสื่ อสิ่ งพิมพ์
1.บทบาทของสื่ อสิ่ งพิมพ์ในงานสื่ อมวลชน สื่ อสิ่ งพิมพ์มีความสําคัญในด้านการนําเสนอ
ข้อมูลข่าวสารสาระ และความบันเทิง ซึ่ งเมื่องานสื่ อมวลชนต้องเผยแพร่ จึงต้องผลิ ตสื่ อสิ่ งพิมพ์
เช่น หนังสื อพิมพ์, วารสาร, นิตยสาร เป็ นต้น
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2.บทบาทของสื่ อสิ่ งพิมพ์ในสถานศึกษา สื่ อสิ่ งพิมพ์ถูกนําไปใช้ในสถานศึกษาโดยทัว่ ไป
ซึ่ งทําให้ ผูเ้ รี ยน ผูส้ อนเข้าใจในเนื้ อหามากขึ้น เช่ น หนังสื อ ตํารา แบบเรี ยน แบบฝึ กหัดสามารถ
พัฒนาได้เป็ นเนื้อหาในระบบ เครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตได้
3.บทบาทของสื่ อสิ่ งพิมพ์ในงานด้านธุ รกิจ สื่ อสิ่ งพิมพ์ที่ถูกนําไปใช้ในงานธุ รกิจประเภท
ต่าง ๆ เช่ น งานโฆษณา ได้แก่ การผลิ ต หัวจดหมาย/ซองจดหมาย, ใบเสร็ จรั บเงิ น/ใบส่ งของ,
โฆษณาหน้าเดียว, นามบัตร เป็ นต้น
4.บทบาทของสื่ อสิ่ งพิมพ์ในงานธนาคารงานด้านการธนาคาร ซึ่ งรวมถึง งานการเงิน และ
งานที่เกี่ยวกับ หลักฐานทางกฎหมาย ได้นาํ สื่ อสิ่ งพิมพ์หลาย ๆ ประเภทมาใช้ในการดําเนิ นงาน เช่น
ใบนําฝาก, ใบถอน, ธนบัตร, เช็คธนาคาร, ตัว๋ แลกเงิน และหนังสื อเดินทาง
5.บทบาทของสื่ อสิ่ งพิ ม พ์ ใ นห้ า งสรรพสิ นค้ า และร้ า นค้ า ปลี ก สื่ อสิ่ งพิ ม พ์ ที่ ท าง
ห้างสรรพสิ นค้า หรื อร้านค้า ปลีกใช้ในการดําเนินธุ รกิจ ได้แก่ ใบปิ ดโฆษณาต่าง ๆ ใบปลิว, แผ่น
พับ, จุลสาร
การออกแบบและจัดหน้าสื่ อสิ่ งพิมพ์
หลักการสร้างเอกสารสิ่ งพิมพ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การระบุค่าต่าง ๆ ของโปรแกรม ได้แก่ ค่ากําหนดแถบไม้บรรทัด (Ruler) ว่าเป็ นนิ้ว,
เซนติเมตรหรื อ มิลลิเมตร และยังมีการกําหนดระยะกระโดด หรื อที่เรี ยกว่า Tab ซึ่ งควรปรับแต่งค่า
เหล่านี้ ก่อนการพิมพ์ให้เหมาะกับความถนัดและเหมาะกับงานพิมพ์น้ นั จะช่วยให้การผลิตสื่ อ
สิ่ งพิมพ์เกิดความสะดวกรวดเร็ ว และตรงกับความต้องการ
2. การกําหนดค่าของกระดาษ กระดาษแบ่งตามผิวได้ 2 ประเภทคือ
3.กระดาษไม่เคลือบผิว เป็ นกระดาษที่ไม่มีการเคลือบของผิวกระดาษด้วยสารใด ๆ จะมี
ลักษณะ เป็ นผิวขรุ ขระ
4.กระดาษเคลื อบผิว เป็ นกระดาษที่มีการเคลื อบผิวด้วยสารเคมีที่ผิวกระดาษ เพื่อให้เกิ ด
ความมัน และเรี ย บ ซึ่ งมาตรฐานสิ่ ง พิ ม พ์ข ององค์ก รระหว่ า งประเทศว่า ด้ว ยมาตรฐาน ISO
(International Organization for Standardization) แบ่งมาตรฐานกระดาษไว้ 3 ชุ ด ชุ ด A และ B
สํ า หรั บ งานพิ ม พ์ท ่วั ไป และชุ ด C สํ า หรั บ งานซองจดหมาย ซึ่ งกระดาษจะมี ล ัก ษณะเป็ น
สี่ เหลี่ยมผืนผ้า สัดส่ วนความกว้างและความยาวอยูท่ ี่ 1: 1.414 โดยประมาณ
5.การตั้งค่าเครื่ องพิมพ์ ได้แก่ การตั้งระยะกั้นหน้า (Left Margin) การตั้งระยะกั้นหลัง
(Right Margin) การตั้งระยะขอบบน (Top Margin) หรื อการตั้งระยะขอบล่าง (Bottom) เครื่ องพิมพ์
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แต่ล ะประเภท แตกต่า งกัน หากไม่ได้กาํ หนดค่าเครื่ องพิ มพ์ งานพิม พ์ที่ไ ด้อาจเสี ยระยะในการ
จัดพิมพ์ไว้ในเอกสาร
ขั้นตอนการออกแบบสิ่ งพิมพ์
1.เก็บรวบรวมข้อมูลของสิ่ งพิมพ์
2.สรุ ปลักษณะต่าง ๆ เช่น ประเภทสื่ อสิ่ งพิมพ์, ลักษณะกระดาษ
3.ออกแบบแนวคิดสื่ อสิ่ งพิมพ์วา่ ต้องการให้ออกมาให้รูปแบบใด
4.ทดลองทําและแก้ไขในสิ่ งที่ตอ้ งการปรับปรุ ง
5.พิมพ์สื่อสิ่ งพิมพ์
กระบวนการก่อนการพิมพ์ (Pre-Press Process) กระบวนการ ก่อนการพิมพ์ได้ถูกพัฒนา
มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มีการนําเครื่ องคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการออกแบบและควบคุมกระบวนการทํา
แม่พิมพ์ ในปั จจุบนั ต้นฉบับ/อาร์ ตเวิร์คที่ถูกส่ งเข้ามามักเป็ นรู ปแบบของไฟล์ดิจิตอล กระบวนการ
ก่อนการพิมพ์ที่กล่าวถึงในที่น้ ีจะอิงระบบดิจิตอลในการทํางานเป็ นหลัก
- การแปลงข้อมูลดิ จิตอล (Digitization) ในกรณี อาร์ ตเวิร์คเป็ นภาพลายเส้ น ภาพถ่ าย
ภาพวาด ฟิ ล์มสไลด์ ฟิ ล์มเนกาทีฟ จําเป็ นต้องแปลงภาพเหล่านี้ให้เป็ นข้อมูลดิจิตอลซึ่ งทําได้โดยใช้
เครื่ องสแกนเนอร์ (Computer Scanner) และเพื่อคุ ณภาพที่ดีย่ิงขึ้นควรใช้เครื่ องสแกนเนอร์ ที่มี
คุณภาพสู ง (High-end Scanner) เมื่อได้เป็ นภาพดิจิตอล จึงจัดหน้าในคอมพิวเตอร์ โดยใช้ซอฟต์แวร์
เช่น Adobe InDesign, Illustrator, PageMaker
- การตรวจสอบไฟล์ขอ้ มูล (Pre-flight) เพื่อป้ องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในงานพิมพ์
อันจะก่อให้เกิดความเสี ยหาย และสิ้ นเปลืองค่าใช้จ่าย จําเป็ นต้องมีการตรวจสอบรายละเอียดของ
ไฟล์งาน หรื อไฟล์อาร์ ตเวิร์คก่อน ซึ่ งซอฟต์แวร์ ที่ใช้ในการตรวจสอบดังกล่าว ได้แก่ Flight Check,
Pre-flight Pro เป็ นต้น รายการตรวจสอบของซอฟต์แวร์ เหล่านี้จะช่วยตรวจสอบว่าไฟล์ภาพมีครบ
หรื อไม่ แบบตัวอักษรถูกต้องหรื อไม่ ขนาดหน้าของชิ้นงานถูกต้องหรื อไม่ มีการเผื่อตัดตกเพียงพอ
หรื อไม่ การกําหนดสี ถูกต้องหรื อไม่ ฯลฯ
- การจัดวางหน้าสําหรับทําแม่พิมพ์ (Imposition) เนื่ องจากแม่พิมพ์ที่ใช้พิมพ์มกั มีขนาด
ใหญ่กว่าชิ้นงาน แม่พิมพ์หนึ่งชุ ดสามารถวางชิ้นงานได้หลายชิ้น เช่น วางหน้าหนังสื อได้ 8 หน้า
วางฉลากได้ 40 ชิ้น เป็ นต้น ขั้นตอนนี้จะเป็ นการจัดวางหน้าสําหรับทําแม่พิมพ์แต่ละชุ ด อนึ่ ง ใน
การวางหน้าหนังสื อต้องจัดวางหน้าให้ถูกต้อง เมื่อนําไปพับแล้วหน้าต่างๆ จะได้เรี ยงอย่างถูกต้อง
ซอฟต์แวร์ ที่ใช้ในการจัดวางหน้าหนังสื อ ได้แก่ Prep, In Position, Impost rip เป็ นต้น
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- การทําปรู๊ ฟดิจิตอล (Digital Proofing) ก่อนที่จะทําเป็ นแม่พิมพ์จริ ง มักมีการทําตัวอย่าง
งานพิมพ์ข้ ึนเพื่อตรวจดูรายละเอียดต่างๆ ตลอดจนสี สันว่าถูกต้องหรื อไม่ การทําตัวอย่างหรื อปรู๊ ฟ
ในขั้นนี้ จะเป็ นการพิม พ์จากเครื่ องพิม พ์ค อมพิวเตอร์ หรื อพริ้ นเตอร์ โดยทัว่ ไปจะใช้พริ้ นเตอร์
ระบบอิงค์เจ็ท (Inkjet Printer) ขนาดใหญ่ และสามารถพิมพ์ตวั อย่างงานให้มีขนาดกับการจัดวาง
หน้าได้ใกล้เคียงกับแม่ พิมพ์จริ ง การทําปรู๊ ฟนี้จึงเรี ยกการทําปรู๊ ฟดิจิตอล (Digital Proofing) การทํา
ปรู๊ ฟดิ จิตอลจะประหยัดกว่าการทําแม่พิมพ์จริ งแล้วทําปรู๊ ฟจากแม่พิมพ์ หากมีการแก้ไขก็ไม่ตอ้ ง
เสี ยค่าใช้จ่ายมาก
- การทําฟิ ล์มแยกสี (Process Film Making) เป็ นการทําฟิ ล์มที่แยกเป็ นสี ๆ สําหรับทํา
แม่พิมพ์ชุดหนึ่ งๆ หลักการทําฟิ ล์มแยกสี คือ การแยกภาพในไฟล์งานออกมาเป็ นภาพสี โดดๆ โดย
มาตรฐานจะได้ภาพแม่สีสี่ภาพ ซึ่ งเป็ นภาพสี ของ CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black) ไฟล์
งานจะถู ก ส่ งเป็ นไฟล์ในรู ป แบบโพสต์สคริ ปต์ (PostScript File) แล้วแปลงเป็ นไฟล์รูปแบบ
ราสเตอร์ (Raster File) ส่ งไปเครื่ องยิง/พิมพ์ฟิล์มที่ มีชื่อเรี ยกว่า เครื่ องอิมเมจเซ็ ทเตอร์ (Image
setter) ซึ่ งเป็ นเครื่ องพริ้ นเตอร์ ที่ใช้ลาํ แสงสร้างภาพแบบฮาล์ฟโทน (Halftone) บนแผ่นฟิ ล์มไวแสง
ได้ฟิล์มที่มีภาพขาวดําตามภาพของสี แต่ละสี ที่แยกไว้
- การทําแม่พิมพ์ (Plate Making) เมื่อได้ฟิล์มแยกสี นําฟิ ล์มของแต่ละสี มาทาบกับแม่พิมพ์
ที่เคลือบด้วยสารไวแสง ทําการฉายแสง ส่ วนที่โดนแสงจะทําปฏิกิริยากับสารไวแสง เมื่อนําไปล้าง
นํ้ายาก็จะเกิ ดภาพบนแม่พิมพ์สําหรับใช้ในการพิมพ์ต่อไป ปั จจุ บนั มี การสร้ างเครื่ องทําแม่พิมพ์
โดยตรงจากคอมพิวเตอร์ โดยไม่ตอ้ งทําฟิ ล์ม แยกสี ก่อน เครื่ องดังกล่าวมีลกั ษณะการทํางานคล้าย
เครื่ องอิมเมจเซ็ ทเตอร์ แต่เปลี่ ยนวัสดุ ที่จะรับลําแสงเพื่อสร้างภาพจากฟิ ล์มไวแสงเป็ นแม่พิมพ์ไว
แสง เครื่ องที่ใช้ทาํ แม่พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ ในระบบออฟเซ็ตเรี ยกว่า เครื่ องเพลทเซ็ ทเตอร์ (Plate
setter) ประโยชน์ที่ได้คือทําให้ลดขั้นตอนและค่าใช้จ่าย ตลอดจนได้แม่พิมพ์ที่มีคุณภาพคมชัด
แม่นยําขึ้น ส่ วนข้อเสี ยคือเพลทชนิ ดนี้ ยงั มีราคาสู งอยู่ หากมีการแก้ไขหรื อแม่พิมพ์ชาํ รุ ด ค่าใช้จ่าย
ในการทําแม่พิมพ์ใหม่จะสู งกว่า
- การทําปรู๊ ฟแท่น/ปรู๊ ฟแม่พิมพ์ (Plate Proofing) ในกรณี ที่ตอ้ งการตัวอย่างงานพิมพ์ที่มี
รายละเอียดและสี สันที่ถูกต้องไว้ใช้ เปรี ยบเทียบกับงานในกระบวนการพิมพ์ จําเป็ นต้องทําตัวอย่าง
หรื อปรู๊ ฟจากแม่พิมพ์จริ งซึ่ งอาจทําโดยใช้เครื่ องปรู๊ ฟ ที่จาํ ลองการพิมพ์จากเครื่ องพิมพ์จริ งหรื อใช้
เครื่ องพิมพ์จริ งเลยก็ได้ ประเภทงานที่มกั ต้องทําปรู๊ ฟแท่น คือ งานโบรชัวร์ แค็ตตาล็อก นิ ตยสาร
แผ่นพับบางรายการ บรรจุภณั ฑ์ และงานพิมพ์ท่ีตอ้ งการคุณภาพสู ง
กระบวนการพิม พ์ (Press/Printing Process)
เมื่ อได้แม่ พิม พ์ท่ี ส มบูรณ์ ก็ เริ่ ม เข้า สู่
กระบวนการพิมพ์ กระบวนการพิมพ์มีความสําคัญมาก ชิ้นงานจะออกมาดีหรื อไม่ข้ ึนอยู่กบั การ
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พิมพ์เป็ นหลัก และพบว่าปั ญหาส่ วนใหญ่ที่เกิดระหว่างลูกค้ากับโรงพิมพ์มกั มาจากการพิมพ์ เช่น สี
ไม่เหมือน พิมพ์เหลื่อม ข้อความไม่ชดั ฯลฯ ดังนั้นการควบคุมการพิมพ์จึงเป็ นเรื่ องสําคัญ
- การเตรี ยมพิมพ์ (Print Preparation) ก่อนเข้าสู่ กระบวนการพิมพ์ตอ้ งเตรี ยมวัสดุใช้พิมพ์
ให้พ ร้ อมโดยคํานวณจากจํา นวน ที่ ตอ้ งการพิ ม พ์ ทําการตัดเจีย นขนาดวัส ดุ ใ ช้พิ ม พ์สํา หรั บ เข้า
เครื่ องพิมพ์ให้ถูกต้อง เตรี ยมหมึกที่ใช้พิมพ์ ขณะเดียวกันก็ตอ้ งตรวจดูแม่พิมพ์ว่าสมบูรณ์หรื อไม่
และตรวจสอบปรู๊ ฟเพื่อ ป้ องกันปั ญหาที่อาจเกิดขึ้น
- การพิมพ์ (Printing) หลักการพิมพ์ในระบบต่างๆ มักเป็ นการพิมพ์ทีละสี ลงบนวัสดุ ใช้
พิมพ์ แม่พิมพ์ที่ทาํ ขึ้ นก็ใช้สําหรับสี แต่ละสี หลักการคร่ าวๆ ของการพิมพ์ โดยทัว่ ไปจะมีระบบ
ป้ อนวัสดุใช้พิมพ์เข้าไปในเครื่ องพิมพ์ผา่ นการพิมพ์ทีละสี โดยการรับโอนภาพหมึกจากแม่พิมพ์ซ่ ึ ง
รับหมึกมาจากระบบจ่ายหมึกก่อน เมื่อพิมพ์เสร็ จก็ส่งวัสดุใช้พิมพ์ไปเก็บพักไว้ เครื่ องพิมพ์แต่ละ
เครื่ องอาจมีหน่วยพิมพ์ 1 สี 2 สี 4 สี หรื อมากกว่านั้น การพิมพ์หลากสี จึงอาจถูกนําเข้าเครื่ องพิมพ์
หลายเที่ยว เช่น งานพิมพ์ 4 สี หน้าเดียว เมื่อพิมพ์บนเครื่ องที่มีหน่วยพิมพ์สีเดียวต้องพิมพ์ท้ งั หมด 4
เที่ยวพิมพ์ นอกจากนี้ เครื่ องพิมพ์บางประเภทอาจมีส่วนต่อท้ายหลังจากผ่านหน่วยพิมพ์แล้ว เช่น มี
หน่ วยเคลื อบผิวด้วยนํ้า ยาเคลื อบ มี หน่ วยอบแห้งเพื่อให้หมึ กแห้ง เร็ วขึ้ น มี หน่ วยพับ หน่ วยตัด
หน่วยไดคัท ฯลฯ เพื่อลดขั้นตอนการทํางานหลังการพิมพ์ เมื่อผ่านการพิมพ์ครบถ้วนแล้วต้องรอให้
หมึ ก แห้ ง สนิ ท ก่ อ นนํา ไปดํา เนิ น การขั้น ตอนต่ อ ไป สํ า หรั บ การพิ ม พ์ ร ะบบดิ จิ ต อลจะไม่ มี
กระบวนการทําฟิ ล์มแยกสี หรื อแม่พิมพ์ สามารถส่ งคําสั่งพิมพ์โดยตรงจากเครื่ องคอมพิวเตอร์ ได้เลย
ทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาที่ใช้ไปกับการทําแม่พิมพ์ แต่มีขอ้ เสี ยคือค่าพิมพ์ต่อแผ่นเทียบกับ
การพิมพ์แบบปกติยงั สู งอยู่ หากพิมพ์จาํ นวนมากจะทําให้ตน้ ทุนสู งกว่าแบบปกติ
กระบวนการหลังการพิมพ์ (After Press Process) งานพิมพ์ที่พิมพ์เสร็ จสิ้ นแล้ว โดยทัว่ ไป
ยังไม่สมบูรณ์เป็ นชิ้นงานตามที่ตอ้ งการ จึงต้องผ่านกระบวนการต่อไปนี้เสี ยก่อน
- การตกแต่งผิวชิ้นงาน (Surface Decoration) งานพิมพ์บางประเภทต้องการการเคลือบผิว
เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ กัน เช่น ป้ องกันการขีดข่วน ป้ องกันความชื้ น ต้องการความสวยงาม เป็ นต้น
การตกแต่งผิวมีดงั นี้
- การเคลือบผิว (Coating)เช่น การเคลือบวาร์ นิช วาร์ นิชด้าน วาร์ นิชแบบใช้น้ าํ เป็ นตัวทํา
ละลาย (Water based varnish) การเคลือบยูวี ยูวดี า้ น การเคลือบพีวซี ี เงา พีวซี ี ดา้ น การเคลือบเงา
เฉพาะจุด (Spot UV) การเคลือบวาร์ นิชจะให้ความเงาน้อยที่สุดในขณะที่การเคลือบพีวซี ี เงาจะให้
ความเงามากที่สุด
-การรี ด/ปั๊มแผ่นฟอยล์ (Hot Stamping)คือ การปั๊มด้วยความร้อนให้แผ่นฟอยล์ไปติดบน
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ชิ้นงานเป็ นรู ปตามแบบปั๊ม มีท้ งั การปั๊มฟอยล์เงิน/ทอง ฟอยล์สีตา่ งๆ ฟอยล์ลวดลายต่างๆ ฟอยล์
ฮาโลแกรม เป็ นต้น
- การปั๊ มนูน/ปั๊มลึก (Embossing/Debussing) คือการปั๊มชิ้นงานให้นูนขึ้นหรื อลึก
ลงจากผิวเป็ นรู ปร่ างตามแบบปั๊ม เช่น การปั๊มนูนตัวอักษร สัญลักษณ์
- การขึ้นรู ป (Forming) ได้แก่ การตัดเจียน เช่น งานทําฉลาก การขึ้นเส้นสําหรับพับ การปั๊ ม
เป็ นรู ปทรง การไดคัท เช่น งานทํากล่อง งานเจาะหน้าต่างเป็ นรู ปต่างๆ การพับ การม้วน เช่น งาน
ทํากระป๋ อง การทากาวหรื อทําให้ติดกัน เช่น งานทํากล่อง งานทําซอง การหุ ม้ กระดาษแข็ง เช่น งาน
ทําปกแข็ง งานทําฐานปฏิทิน
-การทํารู ปเล่ม (Book Making) เป็ นขั้นตอนสําหรับทํางานประเภทสมุด หนังสื อ ปฏิ ทิน
ฯลฯ มีข้ นั ตอนคือ
- การตัดแบ่งเพื่อแบ่งงานพิมพ์ที่ซ้ าํ กันในแผ่นเดียวกัน
- การพับเพื่อพับแผ่นพิมพ์เป็ นหน้ายก
- การเก็บเล่มเพื่อเก็บรวมแผ่นพิมพ์ที่พบั แล้ว/หน้ายกมาเรี ยงให้ครบเล่มหนังสื อ
- การเข้าเล่มเพื่อทําให้หนังสื อยึดติดกันเป็ นเล่ม มีวธิ ี ต่างๆ คือ การเย็บด้วยลวด เย็บมุง
หลังคา การไสสันทากาว
- การเย็บกี่ทากาวการเย็บกี่หุ้มปกแข็ง การเจาะรู ร้อยห่วง เมื่อผ่านการยึดเล่มติดกัน ก็นาํ
ชิ้นงานมาตัดเจียนขอบสามด้านให้เรี ยบเสมอกันและได้ขนาดที่ตอ้ งการ (ยกเว้นงานที่เย็บกี่หุม้ ปก
แข็งและงานที่เจาะรู ร้อยห่วงจะผ่านการตัดเจียน ก่อนเข้าเล่ม)
- การบรรจุหีบห่ อ (Packing) และจัดส่ ง (Delivery) เมื่อได้ชิ้นงานสําเร็ จตามที่ตอ้ งการ ทํา
การตรวจสอบชิ้นงาน แล้วบรรจุหีบห่อพร้อมส่ งไปยังจุดหมายปลายทางต่อไป
2.4 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. ชื่องานวิจยั การพัฒนาสื่ อสิ่ งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์
ชื่อผูว้ จิ ยั ณัตพร วรคุณพิเศษ
สาขา ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร์ วโิ รฒ
ปี การศึกษา 2556
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาสื่ อสิ่ งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ภาควิชา
เทคโนโลยีทางการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒและศึกษาความคิดเห็น
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ของนักเรี ยนที่มีต่อสื่ อสิ่ งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ภาควิชาเทคโนโลยี ทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 จํานวน 420 คน จากการ
คํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน่ และใช้วธิ ี สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (MultiStageRandom Sampling) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ สื่ อสิ่ งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์
ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ แบบประเมิน
คุณภาพสื่ อสิ่ งพิมพ์ และแบบประเมินความคิดเห็นที่มีต่อสื่ อพิมพ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
คือ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า 1. สื่ อสิ่ งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จากการประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
การศึกษา มีคุณภาพ อยูใ่ นระดับดีมาก 2. นักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อสื่ อสิ่ งพิมพ์เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ในระดับมาก
2. ชื่อการวิจยั การศึกษาสื่ อสิ่ งพิมพ์เพื่อสุ ขภาพ
ชื่อผูว้ จิ ยั นายบุญเรื อง เนียมหอม ,กําพล ดํารงค์วงศ์ , ปรี ยาพร ฤกษ์พินยั
สาขา คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ปี การศึกษา 2556
บทคัดย่อ
สภาพการดําเนินในการจัดพิมพ์สื่อสิ่ งพิมพ์สุขภาพสํานักพิมพ์มีบุคลากรที่ทาํ หน้าที่ผลิตสื่ อ
สิ่ งพิมพ์สุขภาพในองค์กรโดยเฉลี่ย 11.95 คน ผลิตหนังสื อโดยเฉลี่ยปี ละ 8.69 ชื่ อเรื่ อง ค่าใช้จ่ายใน
การจัดพิมพ์สื่อสิ่ งพิมพ์สุขภาพ โดยเฉลี่ยต่อเล่ม เป็ นค่าลิขสิ ทธิ์ ที่จ่ายให้ผแู ้ ต่งร้อยละ 10 อีกร้อยละ
90 เป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัดส่ ง ค่าจัดจําหน่าย ผูจ้ ดั พิมพ์ส่วนใหญ่จดั ทํา
ต้นฉบับในหน่ วยงานแต่ว่าจ้างโรงพิมพ์ภายนอก เนื้ อหาที่จดั พิมพ์เป็ นเรื่ อง ความรู้ เกี่ ยวกับโรค
ต่างๆ เรื่ องโภชนาการ การดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่ วย การออกกําลังกาย สุ ขภาพจิต สุ ขภาพผูส้ ู งอายุ
สุ ขภาพความงาม แม่และเด็ก การเลี้ยงดูบุตร การใช้ยา สมุนไพร ชีวจิต ธรรมชาติบาํ บัด โยคะ การ
ลดนํ้าหนัก สภาพแวดล้อม มลภาวะ ที่อยู่อาศัย และ เพศศึกษา จุดมุ่งหมายในการจัดพิมพ์ เพื่อให้
ผูอ้ ่านเกิ ดความชัดเจน หรื อ ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมในสิ่ งที่รู้มาบ้างแล้ว และเพื่อให้ผอู ้ ่านได้รู้ในสิ่ งที่
ไม่เคยรู้ มาก่ อน ปั ญหาการจัดพิมพ์สื่อสิ่ งพิมพ์สุขภาพ คือปั ญหาการแสวงหานักเขี ยนที่มีความรู้
ประสบการณ์ ปั ญหากระดาษสู งมาก ต้นทุนในการจัดพิมพ์ค่อนข้างสู ง ปั ญหาความถูกต้องของ
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เนื้อหา สิ่ งพิมพ์ที่ผลิตขึ้นยังไม่สามารถกระจายไปให้ครอบคลุมผูอ้ ่านได้อย่างทัว่ ถึง โดยเฉพาะกลุ่ม
ชาวบ้านในชนบท ทําให้ประชาชนขาดความรู ้ ในการดูแลตนเอง 2. สภาพการดําเนิ นงานของผู ้
แปลงข้อมูลข่าวสารสื่ อสิ่ งพิมพ์สุขภาพ อายุเฉลี่ยของผูแ้ ปลงข้อมูลข่าวสาร คือ 53 ปี ส่ วนใหญ่จบ
การศึกษาทางด้านการแพทย์ผแู ้ ปลงข้อมูลข่าวสารส่ วนใหญ่ไม่เขียนหนังสื อเป็ นอาชีพหลัก ลักษณะ
งานแปลงข้อ มู ล สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์สุ ข ภาพ ส่ ว นใหญ่ ท าํ งานเป็ นผูแ้ ต่ ง ผูเ้ รี ย บเรี ย งและบรรณาธิ ก าร
ระยะเวลาที่ทาํ หน้าที่ผแู ้ ปลงข้อมูลเพื่อสุ ขภาพตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็ นต้นมา โดยเฉลี่ ย 10.32 ปี
ผลงานเขียนหนังสื อ โดยเฉลี่ย 3.50 เล่ม บทความโดยเฉลี่ย 7.55 เรื่ อง เหตุผลในการเข้ามาทํางาน
เป็ นผูแ้ ปลงข้อมูลข่าวสาร คือ ทําตามความสนใจของตนเอง ต้องการใช้ความรู ้ที่ได้ศึกษามาและทํา
ตามความต้องการของสังคม หลักการในการเลือกเรื่ องที่จะแปลงข้อมูลข่าวสาร คือเลือกตามความ
สนใจของตนเอง และเลือกเรื่ องที่เป็ นปั ญหาในปั จจุบนั ผูแ้ ปลงข้อมูลข่าวสารได้กาํ หนดจุดมุ่งหมาย
ในการเขียนคือเพื่อให้ประชาชนเกิ ดความชัดเจน หรื อ ได้รับข้อมูลเพิ่มเติม ในสิ่ งที่รู้มาบ้างแล้ว
ปั ญหาการทํางานแปลงข้อมูลข่าวสาร คือ ไม่มีเวลาทํางาน มีเวลาจํากัด ไม่มีเวลาค้นหาข้อมูล ไม่มี
เวลาเขียนและแปลงข้อมูล ข้อจํากัดของแหล่งข้อมูลข่าวสารสําหรับอ้างอิง สถิ ติขอ้ มูลไม่ทนั สมัย
ไม่น่าเชื่อถือ ข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้มีนอ้ ย ปัญหาทัศนคติของผูอ้ ่าน ส่ วนใหญ่คนมักคิดว่ายาแผน
โบราณดีกว่ายาแผนปั จจุบนั คนไม่ค่อยรักษาสุ ขภาพเพราะคิดว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็ นเรื่ องธรรมดา
3. ชื่องานวิจยั การผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์
ชื่อผูว้ จิ ยั นายรวีโรจน์ ลิ่วขจรศักดิ์
สาขา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ปี การศึกษา 2526
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่ อสิ่ งพิมพ์
เพื่อการเผยแพร่ ป ระชาสัมพันธ์ แหล่ ง ท่องเที่ ยวทางนํ้าฝั่ งธนบุ รี โดยผลิ ตสื่ อสิ่ งพิ มพ์ 3 ชนิ ดคื อ
โปสเตอร์ แผ่นพับ และโปสการ์ ดของแหล่งท่องเที่ยวทางนํ้า 2 แห่งคือตลาดนํ้าตลิ่งชันและล่องเรื อ
ท่องเที่ ย วคลองบางกอกน้อยแล้วนํา ไปทดสอบการใช้ป ระโยชน์และความพึ ง พอใจที่ มี ต่อสื่ อ
สิ่ งพิมพ์ ผลการศึกษาพบว่าหน่วยงานต่างๆจํานวน 20 รายใช้ประโยชน์จากโปสเตอร์ และแผ่นพับ
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ ยรวมเท่ากันคื อ 4.19 ส่ วนโปสการ์ ดการใช้ป ระโยชน์อยู่ในระดับมาก
เช่ น กัน มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.57 สํา หรั บ ความพึ ง พอใจของนัก ท่ อ งเที่ ย วจํา นวน 100 คน ที่ มี ต่ อ
โปสเตอร์ แผ่นพับ และโปสการ์ ดเพื่อประชาสัมพันธ์ แหล่ งท่องเที่ ยวของตลาดนํ้าตลิ่ งชันอยู่ใ น
ระดับมากทั้งหมดมีค่าเฉลี่ยรวม 4.12 สําหรับการท่องเที่ยวทางเรื อคลองบางกอกน้อยความพึงพอใจ
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ต่อสื่ อทั้ง 3 ชนิด อยูใ่ นระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.14

