บทที่ 7
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ข้ อมูลพืน้ ฐานของฝ่ ายประชาสั มพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตั้งอยูท่ ี่เลขที่ 70 หมู่ 4 บ้านพุพระ ตาบลหนองบัว อาเภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบุรี บริ เวณกิโลเมตรที่ 8 ทางหลวงหมายเลข 323 สายกาญจนบุรี – สังขละบุรี
ห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรีไปทางทิศเหนื อประมาณ 14 กิโลเมตร มีเนื้ อที่ท้ งั หมด 542 ไร่ เศษ พื้นที่
ส่ วนใหญ่เป็ นธรรมชาติบนเนิ นเขา มีตน้ ไม้ร่มรื่ นงดงาม สลับกับลานหิ น ด้านหลังติดกับแม่น้ า
แควใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็ นสถาบันอุดมศึกษาที่พฒั นามาจากการสถาปนาวิทยาลัย
ครู กาญจนบุรี มีชื่อว่า “วิทยาลัยครู กาญจนบุรี” สังกัดกรมการฝึ กหัดครู กระทรวงศึกษาธิ การ ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2516 สถานที่ต้ งั อยูใ่ นหมู่บา้ นพุพระ หมู่ 4
ตาบลหนองบัว อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ได้ก่อตั้งคณะครุ ศาสตร์ และคณะมนุ ษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติวทิ ยาลัยครู พ.ศ. 2518 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2518
ประกอบไปด้วย 17 ภาควิชา คื อ ภาควิชาพื้นฐานการศึ กษา ภาควิชาจิ ตวิทยาและการแนะแนว
ภาควิช าทดสอบและวิจ ัย การศึ ก ษา ภาควิช าหลัก สู ต รและการสอน ภาควิช าเทคโนโลยีแ ละ
นวัตกรรมการศึกษา ภาควิชาการอนุ บาลศึกษา ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชา
สังคมวิทยา ภาควิชาภูมิศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ภาควิชาดนตรี
ศึกษา ภาควิชานาฏศิลป์ ภาควิชาศิลปศึกษา ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ และภาควิชาเศรษฐศาสตร์
และการเมือง และเปิ ดรับนักศึกษารุ่ นแรกเมื่อปี การศึกษา 2519 จัดการเรี ยนการสอนในหลักสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษา (ป.กศ.) ภายหลังจากนี้ได้ก่อตั้งคณะอื่นๆตามมา
ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุ ลยเดชทรง
พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แทนชื่ อวิทยาลัยครู และประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบัน
ราชภัฏ เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2538 ส่ งผลให้วิทยาลัยครู กาญจนบุรียกฐานะขึ้นเป็ นสถาบัน
ราชภัฏกาญจนบุรี สังกัดสานักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิ การ จึงได้มีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้าง เพื่อให้สามารถจัดการเรี ยนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและท้องถิ่น โดยจัดการเรี ยนการสอน 4 คณะ คือ คณะครุ ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสัง คมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และคณะวิทยาการจัดการ จากการปรั บ
โครงสร้างใหม่ของกระทรวงศึกษาธิ การ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 สถาบันราชภัฏกาญจนบุรีจึง
ได้โอนมาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยได้เปิ ดสอนสาขาการบัญชี เพิ่ม
อีก 1 สาขา และเปิ ดสอนปริ ญญาโทหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์ และ

สารสนเทศศาสตร์ เปิ ดสอนระดับปริ ญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หลักสู ตร 4 ปี โปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ การกี ฬา (การฝึ กและการ
จัดการกีฬา) ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ทรงพระกรุ ณาโปรด
เกล้าฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และลงประกาศใน
ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23 ก วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2547 มีผลให้สถาบันราชภัฏ
กาญจนบุ รี ย กฐานะเป็ นมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ กาญจนบุ รี สั ง กัด ส านัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547
มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาญจนบุ รีไ ด้ดาเนิ นการตามพันธกิ จของสถาบันอุ ดมศึ ก ษาและ
มุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่น โดยการเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ และเป็ นหลักทางวิชาการของท้องถิ่น แล้วยังได้
จัดโครงการความร่ วมมือทางวิชาการ และสร้างเครื อข่ายทางวิชาการกับองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอก เช่ น มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้จดั ทาโครงการความร่ วมมื อทางวิชาการกับกรม
ส่ งเสริ ม การปกครองส่ วนท้องถิ่ น เปิ ดสอนหลักสู ตรรั ฐประศาสนศาสตร์ บณ
ั ฑิ ต สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถิ่น โครงการความร่ วมมือระหว่างสถาบันส่ งเสริ มวิสาหกิจชุ มชน (สสวช.) เปิ ดสอน
โครงการมหาวิทยาลัยชี วิต และโครงการความร่ วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ โดยการ
แลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษากับ มหาวิ ท ยาลัย ชนชาติ ก วางสี และวิ ท ยาลัย ภาษาต่ า งประเทศตงฟาง
สาธารณรัฐประชาชนจีน และได้เปิ ดสอนหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาภาษาไทย (หลักสู ตร 1 ปี )
หลักสู ตรภาษาไทยสาหรับสาหรับชาวต่างชาติ (หลักสู ตร 4 ปี ) และหลักสู ตรภาษาอังกฤษธุ รกิ จ
ให้กบั นักศึกษาจีน
งานประชาสั ม พัน ธ์ ข องมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ กาญจนบุ รี เกิ ด ขึ้ น ตามโครงสร้ า งการ
บริ หารงานภายในสานักงานอธิ การบดี ตั้งแต่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมีสถานะเป็ นวิทยาลัย
ครู โดยกาหนดให้งานประชาสัมพันธ์เป็ นหน่วยงานหนึ่ งที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน
อธิ การบดี รับผิดชอบงานด้านการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยในทุกรู ปแบบ รวมทั้งเผยแพร่
ข่าวสารกิจกรรมของมหาวิทยาลัย กิจกรรมของนักศึกษาและอื่นๆ ปั จจุบนั งานประชาสัมพันธ์ยงั คง
เป็ นหน่ วยงานหนึ่ ง ตามโครงสร้ างของสานักงานอธิ ก ารบดี ภายใต้ก ารก ากับดู แลของกองกลาง
(ดังภาพ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี

ผูช้ ่วยอธิ การบดี

สานักงานอธิการบดี

กองกลาง

งานประชาสัมพันธ์

ส่ ว นโครงสร้ า งภายในหน่ วยงานประชาสั ม พัน ธ์ ประกอบไปด้ว ย ผูช้ ่ ว ยอธิ ก ารบดี
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ และนักประชาสัมพันธ์ 4 คน โดยส่ วนใหญ่สาเร็ จการศึกษาทางด้านการ
สื่ อสาร และนิ เทศศาสตร์ ซึ่ งถื อว่ามี ความรู ้ ความสามารถที่ จะผลิ ตเนื้ อหา ข่าวสาร และสามารถ
เลื อกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม ในขณะเดี ยวกันผูช้ ่ วยอธิ การบดี ที่ดูแลงานประชาสัมพันธ์ มีความ
เชี่ยวชาญด้านการสื่ อสารและการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ โดยงานผูส้ ื่ อข่าวสายการเมือง-เศรษฐกิ จ
บรรณาธิ การข่าวและหัวหน้าข่าวหนังสื อพิมพ์รายวัน เพราะฉะนั้นจึงอาจเป็ นไปได้ว่า อธิ การบดี
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีให้ความสาคัญต่องานประชาสัมพันธ์อยูใ่ นระดับสู ง เพราะได้มี
การแต่ ง ตั้ง ผูช้ ่ ว ยอธิ ก ารบดี ที่ มี ค วามรู้ ค วามช านาญ ประสบการณ์ มาดู แ ลบริ ห ารจัด การงาน
ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย

หัวหน้างาน
ประชาสัมพันธ์

นักประชาสัมพันธ์

งานมวลชนสัมพันธ์

งานสื่ อ

งานพิธีการ/ พิธีกร

งานบริ การ
โสตทัศนูปกรณ์

งานประชาสัมพันธ์เชิง
รุ ก

การดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์มุ่งจัดให้มีระบบประชาสัมพันธ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพรวดเร็ ว
เพื่อเสริ มสร้างความเข้าใจอันดี ระหว่างบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและทาให้บุคลากรภายนอก
มหาวิทยาลัยเกิดภาพลักษณ์ที่ดี โดยมีวตั ถุประสงค์ของงานประชาสัมพันธ์
1. เพื่อเสริ มสร้ างความเข้าใจอันดี ระหว่างผูบ้ ริ หาร คณาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
และนักศึกษา
2. เพื่ อเสริ ม สร้ า งความเข้าใจและความรั บผิดชอบอั นดี ร ะหว่า งมหาวิท ยาลัย กับ
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เกิดความร่ วมมือร่ วมใจในการติดต่อประสานงาน
3. เพื่อเสริ มสร้างความรู ้และสร้างทัศนคติที่ดีแก่บุคลากร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการมี
ส่ วนร่ วมสนับสนุนในการพัฒนามหาวิทยาลัย
4. เพื่อเสริ มสร้ า งชื่ อเสี ยงแก่ ม หาวิทยาลัย ราชภัฏ กาญจนบุ รี ต่ อสาธารณชนทั้งใน
ท้องถิ่นและ ทัว่ ประเทศ
หน้าที่ความรับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ (หน้าที่หลัก)
1. จัดทาสื่ อประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ในการผลิตสื่ อประชาสัมพันธ์
โดยจาแนกออกเป็ นสื่ อภายในมหาวิทยาลัยและสื่ อภายนอกมหาวิทยาลัย
1.1 สื่ อภายในมหาวิทยาลัย มีดงั นี้ จดหมายข่าว เอกสารเผยแพร่ และข่าวสารทาง
โซเชียลมีเดีย วีดิทศั น์ สปอตประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ (ภาพเคลื่อนไหว, ภาพนิ่ ง) จัดรายการเสี ยง
ตามสาย ติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์, แผ่นพับ, ป้ ายประกาศทัว่ ไป จัดบอร์ ดภาพกิจกรรม
1.2 สื่ อภายนอกมหาวิทยาลัย มี ดงั นี้ จัดนิ ทรรศการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
ข่าวส่ งสื่ อมวลชนทุกแขนง (ทั้งสื่ อท้องถิ่ นและสื่ อส่ วนกลาง) ผลิ ตสกู๊ปข่าวส่ งรายการโทรทัศน์
ป้ ายโปสเตอร์ และคัทเอาท์ (แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ขนาดใหญ่) ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารลงบน
เว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย จัดทาวารสารมหาวิทยาลัย

2. งานบริ การติ ดต่อสอบถามให้คาแนะนา ต้อนรั บ ตลอดจนอานวยความสะดวกแก่
ผูม้ าติดต่องาน
3. ประสานงานกับเครื อข่ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย
4. ร่ วมเป็ นกรรมการในงานเฉพาะกิจของมหาวิทยาลัย ศูนย์ สานัก คณะ สถาบัน
5. บริ การประสานงานภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
6. ตัดและรวบรวมข่าวทางสื่ อมวลชนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
7. ผลิตวีดิทศั น์มหาวิทยาลัย ผ่านสื่ อเคเบิ้ลกาญจนบุรี และโซเชี ยลมีเดี ย เช่ น Youtube
Facebook ช่องทางนาเสนอสื่ ออื่นๆที่สามารถเข้าถึงได้
8. งานประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์
สังเกตได้ว่า ภาระหน่ วยงานประชาสัมพันธ์และกิ จการชุ มชนท้องถิ่ นของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี กาหนดไว้อย่างละเอียด โดยในแต่ละภาระงานนั้นยังกาหนดรายละเอียดของงาน
ได้อย่างชัดเจน
ลักษณะการดาเนินงานประชาสั มพันธ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
นักวิชาการเชื่ อว่าการประชาสัมพันธ์ มีความสาคัญกับองค์กร หน่ วยงาน สถาบัน การ
ด าเนิ น กิ จ กรรมต่ า งๆต้อ งอาศัย การประชาสั ม พัน ธ์ เ ป็ นปั จ จัย หลัก การประชาสั ม พัน ธ์ เ ป็ น
กระบวนการส่ งข่าวสาร ข้อมูลต่างๆ หรื อการถ่ายทอดความรู ้ เนื้อหา สาระ ความรู ้สึก เจตคติ ทักษะ
จากผูส้ ่ งสารไปยังผูร้ ั บการด้วยการใช้ถอ้ ยคา กิ ริยาท่าทางหรื อสัญลักษณ์ ซ่ ึ งมีผลทาให้เกิ ดความ
เข้าใจและความรู ้ สึกร่ วมกัน ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงศึกษาลักษณะการดาเนิ นงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี ตามวัตถประสงค์การประชาสัมพันธ์ ดังต่อไปนี้
1. กระบวนการวิจยั รับฟังความคิดเห็น
บุ คลากรในฝ่ ายประชาสัมพันธ์ ยอมรั บว่า ไม่ได้ดาเนิ นการทาการวิจยั หรื อสารวจ
ข้อ มู ล เพื่ อ การวางแผนการด าเนิ น งานวิ จ ัย ทั้ง ที่ ก ารวิ จ ัย เป็ นขั้น ตอนแรกของการด าเนิ น งาน
ประชาสัมพันธ์ เป็ นการหาข้อมู ล ข้อเท็จจริ งที่ องค์ก รก าลัง เผชิ ญอยู่ แต่จะดาเนิ นการสรุ ป จาก
โครงการแต่ละปี ว่าสาเร็ จมากน้อยเพียงใด แล้วนามาต่อยอดในการวางแผนงานปี ต่อไป จิ นฐั ตา
หอมเย็น ให้ขอ้ มูลไว้วา่ การวางแผนงานประชาสัมพันธ์ยงั ไม่มีการสารวจแบบเป็ นทางการ แต่จะมี
การประชุ มพูดคุยกัน อธิ การบดีจะเป็ นผูใ้ ห้นโยบายหลักของแต่ละปี การศึกษา (จินฐั ตา หอมเย็น,
สัม ภาษณ์ , 3 มี นาคม 2558) เช่ นเดี ย วกันกับ ภาคภู มิ พันธุ วาสิ ฏ ฐ์ ให้ข ้อมู ล ไว้ว่า เราไม่ ไ ด้ท า
วางแผนใหญ่ขนาดนั้น แต่เราจะสรุ ปจากโครงการแต่ละปี ว่ามันสาเร็ จไหม ถ้าสาเร็ จก็จะทาต่อ แล้ว
ก็ ต้ อ งคุ ยกั บ น้ อ งๆด้ ว ยว่ า จะต่ อ ยอดยั ง ไงเราจะให้ ทุ ก คนมี ส่ วนร่ วมเป็ นเจ้ า ของงาน

(ภาคภูมิ พันธุ วาสิ ฏฐ์, สัมภาษณ์, 3 มีนาคม 2558) ทั้งนี้ กระบวนการนี้ เป็ นกระบวนการในการหา
คาตอบของปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ น ซึ่ ง หลัก การประชาสั ม พันธ์ ม กั จะให้ใ ช้แนวทางของการวิจยั ที่ เป็ น
วิทยาศาสตร์ แต่ในขณะเดียวกันฝ่ ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีใช้แนวทางการ
ประชุ มวิเคราะห์โครงการที่ได้ดาเนิ นงานผ่านมาแล้วในแต่ละปี โดยนานโยบายของอธิ การบดี มา
ผนวกเพื่อใช้ในการจัดทาแผนการประชาสัมพันธ์ เพราะฉะนั้นจึงอาจเป็ นไปได้วา่ การประชุ มเพื่อ
วิเคราะห์ผลการดาเนินงานที่ผา่ นก็สามารถค้นพบปั ญหา และค้นหาคาตอบโดยการคาดคะเนขึ้นได้
ในขณะเดียวกันนักประชาสัมพันธ์ก็สามารถมีความรู ้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยของตนเอง
มากขึ้น ทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ นโยบาย ที่เป็ นประโยชน์ต่อการวางแผนงานร่ วมกัน
2. กระบวนการวางแผนงาน
บุ คลากรในฝ่ ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุ รียอมรั บว่าแผนการ
ดาเนินงานประชาสัมพันธ์น้ นั เชื่อมโยงกับแผนงบประมาณรายปี เนื่ องจากผูบ้ ริ หารเปลี่ยนแปลงไป
ตามวาระ อย่างไรก็ตามการวางแผนงานจะช่ วยทาให้มีการตระเตรี ยมทรัพยากรการบริ หารอย่าง
ละเอียดรอบคอบ ในขณะที่การวางแผนประชาสัมพันธ์หากประสานและสอดคล้องกับแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย ก็จะสามารถนามาสู่ ความสาเร็ จของมหาวิทยาลัยได้เช่ นกัน ศุภกิจ จงศักดิ์ สวัสดิ์ ให้
ข้อมูลว่า การดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์ตอนนี้ มีแผนการดาเนิ นงานเป็ นรายปี และก็มีแผนปฏิ บตั ิ
ราชการมันจะเป็ น theme ที่กาหนดไว้แบบกว้างๆ โดยที่แผนงานเชิ งรุ กกับแผนงานตั้งรับมันเป็ น
เรื่ องต้องควบคู่กนั มันมีท้ งั เรื่ องการจัดการความเสี่ ยงกับการจัดการวิกฤต เรื่ องการประชาสัมพันธ์
ภายในอะไรที่กระทบต่อความรู ้สึกยิ่งต้องระวัง (ศุภกิจ จงศักดิ์สวัสดิ์, สัมภาษณ์, 3 มีนาคม 2558)
เพราะฉะนั้น จึ ง อาจเป็ นไปได้ว่า ฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ ข องมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ กาญจนบุ รี มี ท้ งั
แผนการประชาสัมพันธ์ภายใน และแผนการประชาสัมพันธ์ภายนอก การมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์
แบบเชิงรุ ก คือการสร้างสรรค์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ในเชิงบวกให้เกิดขึ้นแก่มหาวิทยาลัย
3. กระบวนการสื่ อสาร
ซึ่ งพิจารณาตามวัตถุประสงค์การประชาสัมพันธ์ที่ได้กาหนดไว้ ดังนี้
3.1 เพื่อเสริ มสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผูบ้ ริ หาร คณาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
และนักศึกษา
การสื่ อสารเพื่อเสริ มสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผูบ้ ริ หาร คณาจารย์ พนักงาน
มหาวิทยาลัย และนักศึกษา นั้นคือการสื่ อสารภายในองค์กร ซึ่ งฝ่ ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
กาญจนบุรี ได้ทาการสื่ อสารผ่านช่องทางดังนี้ การประกาศเสี ยงตามสาย, รายการวิทยุ จดหมายข่าว
KRU NEWS การติ ดต่ อสอบถามข้อมู ล จัดท าวีดิท ศั น์ กิ จกรรมมหาวิท ยาลัย โครงการพัฒนา
บุคลากร โครงการฝึ กนักศึกษา บอร์ดประชาสัมพันธ์ รวมทั้งสื่ อใหม่ เช่น เฟสบุค๊ เว็บไซต์ ไลน์

เนื้ อ หาของการสื่ อ สารจะประกอบไปด้ว ย ความเคลื่ อ นไหวของอธิ ก ารบดี
คณบดี และผูบ้ ริ ห ารระดับ อื่ น ๆ ข่ า วชื่ น ชมยิ นดี ข่ า วกิ จ กรรมของนัก ศึ ก ษา ข่ า วการรั บ สมัค ร
นักศึกษา ข่าวการรับสมัครบุคลากร เป็ นต้น
จินฐั ตา หอมเย็น ให้ขอ้ มูลไว้วา่ คณาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ บุคลากร ช่องทาง
ที่ส่งสารได้เร็ วที่สุดคือเฟสบุค๊ เว็บไซต์ ไลน์ของมหาวิทยาลัย 1 กลุ่ม ไลน์แต่ละคณะ สานักงาน เขา
จะเปิ ดดูตลอดเวลา กลุ่มเป้ าหมายเน้นน้ าหนักไปที่คณาจารย์กบั นักศึกษา สื่ ออื่นๆก็ยงั ใช้อยู่ เราจะ
ใช้วารสารรายสั ป ดาห์ ข าวดาภายใน ภายนอก 4 สี เทอมละ 1 เล่ ม 12 หน้า (จิ นัฐตา หอมเย็น ,
สัมภาษณ์, 3 มีนาคม 2558)
ศุภกิ จ จงศักดิ์ สวัสดิ์ ให้ขอ้ มูลว่า สื่ อสมัยใหม่น้ ี ก็ไลน์ สื่ อเอกสารแต่เดิมชื่ อม้า
เร็ ว เราก็ปรับเอกสารให้เป็ น KRU NEWS ปรับรู ปแบบ เมื่อก่อนพาดหัวชั้นเดียวมันยาก ก็เลยให้
เปลี่ยนเป็ นพาด 2 ชั้น ข้างในเนื้ อข่าว หน้าแรกโปรยข่าว รายละเอียดอยูเ่ นื้ อใน พอทาเสร็ จก็จะส่ ง
ตามหน่ วยงาน ล๊อกเกอร์ ต่างๆ แล้วก็จะมี จดั วางให้นักศึ กษาหยิบอ่านได้ (ศุ ภกิ จ จงศักดิ์ สวัสดิ์ ,
สัมภาษณ์, 3 มีนาคม 2558)
เพราะฉะนั้นจึ งอาจเป็ นไปได้ว่า ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ ข องมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี ใช้สื่อสมัยใหม่ในการสื่ อสารเพื่อส่ งข้อมูล ข่าวสารให้กบั บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
แต่สื่อเก่าที่เป็ นสื่ อสิ่ งพิมพ์ก็ยงั คงดาเนินการอยูเ่ ช่นเดิม แต่ปรับเปลี่ยนรู ปแบบให้มีความทันสมัยขึ้น
น่าอ่าน มุ่งเน้นทั้งกลุ่มนักศึกษาและกลุ่มบุคลากร
3.2 เพื่อเสริ มสร้างความรู ้และสร้างทัศนคติที่ดีแก่บุคลากร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใน
การมีส่วนร่ วมสนับสนุนในการพัฒนามหาวิทยาลัย
การเสริ มสร้างความรู ้และสร้างทัศนคติที่ดีแก่บุคลากร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใน
การมีส่วนร่ วมสนับสนุ นในการพัฒนามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้จดั ทากิจกรรมโดยแยกเป็ น 2
ส่ วน คือ กิ จกรรมเพื่อเสริ มความรู ้และทัศนคติที่ดีแก่นกั ศึกษา ประกอบด้วย โครงการฝึ กนักศึกษา
ประกาศเสี ยงตามสาย จดหมายข่าว วารสารรายสัปดาห์ รวมทั้งเว็บไซต์ เฟสบุ๊คของมหาวิทยาลัย
ผลิ ตกิ จกรรมนาเสนอโซเชี ย ลมี เดี ย เช่ น ยูทูป และ เฟสบุ๊ค ซึ่ ง กิ จกรรมดัง กล่ าวให้ความรู้ ด้าน
วิชาการ พร้อมทั้งให้ความบันเทิงที่สอดแทรกสาระ และยังเป็ นการฝึ กประสบการณ์ให้กบั นักศึกษา
รวมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั มหาวิทยาลัย
จินฐั ตา หอมเย็น ให้ขอ้ มูลไว้ว่า การสื่ อสารกับนักศึกษาเราจะเน้นไปที่เฟสบุ๊ค
เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์เสี ยงตามสาย เสี ยงตามสายนักศึกษาได้ยินทัว่ เปิ ดตั้งแต่ 8.00 – 8.30 น.
แล้วก็ 10.00-10.10 น. ระหว่างคาบเรี ยน 12.00-12.30 น., 13.00 น., 14.40 น., 16.00 น. ช่ วงจัด
รายการจะเป็ นเช้ากับเที่ยงก็จะมีเปิ ดเพลง เพลงมหาวิทยาลัย แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ นอกนั้นจะเป็ น

ข่าวประชาสัมพันธ์ เฉยๆ ตอนนี้ กาลังจะเปลี่ ยนสถานที่ ให้ยา้ ยไปอยู่ที่ตึกอานวยการ ตอนนี้ การ
ออกอากาศบางจุดก็มีปัญหาอยู่ บอร์ ดติดประกาศก็ยงั ใช้อยู่ ตอนนี้ เรามีสื่อใหม่คือจอ LED จะมี
ตรงหน้ามหาวิทยาลัย แล้วก็ตรงตึ กอาคารอานวยการ และอาคาร 7 ซึ่ งตรงนั้นจะเป็ นอาคารเรี ยน
หลักของนักศึกษา จะเป็ นทั้งภาพนิ่ ง วิดีโอ ข้อความที่จะประชาสัมพันธ์กิจกรรมอยู่ท้ งั วัน (จินฐั ตา
หอมเย็น, สัมภาษณ์, 3 มีนาคม 2558)
ศุภกิจ จงศักดิ์สวัสดิ์ ให้ขอ้ มูลไว้ว่า สื่ อเอกสาร แต่เดิมชื่ อม้าเร็ ว ก็ปรับใหม่ให้
เป็ น KRU NEWS ปรับรู ปแบบเมื่อก่อนพาดหัวชั้นเดียว ก็เปลี่ยนเป็ นพาดหัว 2 ชั้น เป็ นต้น พอทา
เสร็ จ ก็ จะส่ ง ตามหน่ ว ยงาน ล็ อ กเกอร์ ต่ า งๆ แล้ว ก็ จ ะมี จ ัดวางให้ นัก ศึ ก ษาหยิบ อ่ า นได้ (ศุ ภ กิ จ
จงศักดิ์สวัสดิ์, สัมภาษณ์, 3 มีนาคม 2558)
สาหรับกิจกรรมเพื่อเสริ มความรู ้และทัศนคติที่ดีแก่บุคลากรในองค์กรใช้สื่อใน
การสื่ อสารไม่แตกต่างกัน แต่เพิ่มเติ มคื อ ไลน์ กลุ่ มบุ คลากร ไลน์กลุ่ มอาจารย์ในแต่ละคณะ จัด
อบรมการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ให้กบั บุคลากรในสานักงาน และคณะต่างๆ
ภาคภูมิ พันธุ วาสิ ฏฐ์ ให้ขอ้ มูลไว้ว่า เสี ยงตามสายจะเป็ นสื่ อที่สร้างความรู้ได้ดี
ที่สุดกับบุคลากร รองลงมาก็เป็ นสื่ อใหม่ๆ เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค ต้องยอมรับว่าด้านการอ่านที่นี่ไม่ค่อย
มีเท่าไหร่ ทาจดหมายข่าวส่ งไปให้ก็เป็ นกระดาษห่ อเต็มไปหมดเลย ตอนนี้ เราพิมพ์น้อยแค่ 300
ฉบับ ที่เหลือให้อ่านออนไลน์ เราจะส่ งผ่านไลน์ หรื อเน็ต เอาข่าวใกล้ตวั ข่าวชื่นชมยินดี ทุกหน่วยมี
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์กนั อยูแ่ ล้ว ทุกคนมีไลน์ มีเฟส แต่ละคณะจะดูแลกันเอง ส่ วนทีมประชาสัมพันธ์
จะเป็ นคนอบรมให้ว่าเขี ยนข่าวยังไง ถ่ ายภาพยังไง (ภาคภูมิ พันธุ วาสิ ฏฐ์, สัมภาษณ์ , 3 มีนาคม
2558)
ฒวีพร โตวนิช ให้ขอ้ มูลว่า ตอนนี้ เป็ นยุคโซเชี ยลอาจจะไม่ได้เจอกันแต่ก็มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารตลอดเวลาผ่านทาง เฟสบุค๊ ไลน์ ที่คณะเองก็จะมีไลน์กลุ่ม มหาวิทยาลัยก็
มีไลน์กลุ่มประชาสัมพันธ์ เวลามีขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมบริ การวิชาการ เราก็จะมีการ
แจ้งไปในกลุ่ม (ฒวีพร โตวนิช, สัมภาษณ์, 3 มีนาคม 2558)
เพราะฉะนั้น จึ ง อาจเป็ นไปได้ว่า วัตถุ ประสงค์ใ นการเสริ มสร้ า งความรู้ และ
สร้ างทัศนคติ ที่ดีแก่ บุคลากร หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ในการมีส่วนร่ วมสนับสนุ นในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ได้มีการดาเนิ นการได้ครอบคลุ มกลุ่มผูร้ ับสาร โดยเฉพาะกลุ่ม
นักศึกษาและบุคลากรภายในองค์กร
3.3 เพื่อเสริ มสร้ างชื่ อเสี ยงแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีต่อสาธารณชนทั้งใน
ท้องถิ่นและทัว่ ประเทศ

การเสริ ม สร้ า งความเข้าใจและความรั บ ผิดชอบอันดี ระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
หน่ วยงานราชการ รัฐวิสาหกิ จ และเอกชน เกิ ดความร่ วมมือร่ วมใจในการติดต่อประสานงาน
นัน่ คือ ลักษณะของการสื่ อสารภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งฝ่ ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกาญจนบุรี
ใช้ท้ งั สื่ อเก่า สื่ อใหม่ และสื่ อบุคคล ผสมผสานกัน โดยสื่ อเก่า ได้แก่ วารสาร แผ่นพับ เป็ นต้น สื่ อ
ใหม่ ได้แก่ เครื อข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ยูทู ป เว็บไซต์ สื่ อกิ จกรรม ได้แก่ การส่ ง เจ้า หน้า ที่ ไ ปจัด
กิจกรรมกับนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาอย่างต่อเนื่อง เนื้อหาของการสื่ อสารภายในจะเน้นข่าวใกล้ตวั
เช่น ข่าวชื่นชมยินดี ข่าวของคณะต่างๆ การให้ความรู ้ทวั่ ๆไป การสื่ อสารเพื่อรับสมัครเด็กเข้าเรี ยน
รวมทั้งจัดการบริ การวิชาการต่างๆ
ศุ ภกิ จ จงศักดิ์ สวัสดิ์ ให้ขอ้ มูลไว้ว่า สิ่ งที่ เน้นเลยคื อ โซเชี ยลมีเดี ย เว็บไซต์
เฟสบุ๊คมันไม่มีตน้ ทุน แต่สื่อท้องถิ่นเราก็ยงั ต้องพึ่งพิงอยู่ เช่น ถ้าเราต้องการกลุ่มเป้ าหมายเป็ นเด็ก
ม.ปลายเฟสบุ๊คจะง่ายที่สุด เราให้มีทีม PR ที่เข้าใจในเรื่ องสื่ อกิ จกรรม เช่ น โรงเรี ยนมีกีฬาสี เราก็
ต้อ งเข้า ไปมี ส่ ว นร่ ว มตอนนี้ พยายามจะดัน ออก แต่ ข ้อ มู ล เขาไม่ ต าม ท าให้ เ ราไม่ ค่ อ ยได้ไ ป
นอกจากนี้เรายังมีสื่อที่เป็ นของที่ระลึกต่างๆ เช่น แก้ว กระเป๋ า ปากกา เราใช้งบส่ วนกลางในการทา
(ศุภกิจ จงศักดิ์สวัสดิ์, สัมภาษณ์, 3 มีนาคม 2558)
ภาคภู มิ พัน ธุ ว าสิ ฏ ฐ์ ให้ ข ้อ มู ล ไว้ว่ า กลุ่ ม ที่ จ ะรั บ ข่ า วของมหาวิ ท ยาลัย จะ
แบ่งเป็ นโรงเรี ยน ประชาชนทัว่ ไป แล้วก็ผปู ้ กครองเด็ก ผูป้ กครองเราจะลงข่าวเคเบิ้ลทีวีฟรี เพราะ
เขาเป็ นลู ก ศิ ษ ย์เ รา จะฝากข่ า วก็ ไ ด้ เชิ ญ มาก็ ไ ด้ เมื่ อ ก่ อ นมี วิ ท ยุ ชุ ม ชนแต่ ต อนนี้ คสช.สั่ ง ปิ ด
ผูป้ กครองเราทา 2 แบบ 1.สื่ อเคเบิ้ล 2.ให้ผปู ้ กครองมาทากิ จกรรมกับเรา คือ การเชิ ญมาอบรมจะ
แฝงตามการอบรมของคณะและสานักต่างๆ เราก็จะฝากพวกแผ่นพับต่างๆ ทีมงาน PR จะต้องไปอยู่
ส่ วนนั้นด้วย (ภาคภูมิ พันธุวาสิ ฏฐ์, สัมภาษณ์, 3 มีนาคม 2558)
การเลื อ กวิ ธี ก ารสื่ อ สารที่ เ หมาะสมกับ กลุ่ ม เป้ าหมาย รวมทั้ง บริ บทของ
กลุ่มเป้ าหมาย ก็ยิ่งจะเกิ ดประสิ ทธิ ภาพในการสื่ อสารได้สูง เพราะฉะนั้นจึงอาจเป็ นไปได้ว่า ฝ่ าย
ประชาสั ม พัน ธ์ ข องมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ กาญจนบุ รี เลื อ กใช้ สื่ อ ที่ ส อดคล้ อ งกับ บริ บทของ
กลุ่ มเป้ าหมายภายนอกที่ มีหลากหลาย ทั้งนักเรี ยน กลุ่ มผูป้ กครองนักเรี ยน รวมทั้งประชาชนใน
ท้องถิ่น จึงกาหนดสื่ อที่ครอบคลุมบริ บทที่แตกต่างของกลุ่มเป้ าหมาย
4. กระบวนการประเมินผล
การประเมินผลการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มีการประเมินผล
2 ด้าน ได้แก่ การประเมิ นบุ ค ลากรที่ ป ฏิ บตั ิ งานในฝ่ ายประชาสัมพันธ์ และการประเมิ นผลการ
ปฏิ บตั ิงานประชาสัมพันธ์ ในส่ วนแรกเป็ นการประเมินตามระเบียบการบริ หารราชการ ในส่ วนที่
สองยังไม่มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นระบบ

4.1 การประเมินบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในฝ่ ายประชาสัมพันธ์
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากร เป็ นไปตามระบบการประเมินของ
ส่ วนราชการ คื อ ประเมิ นเพื่ อพิ จารณาขั้นเงิ น เดื อนตามปกติ ใ นรอบปี มี ก ารตั้ง คณะกรรมการ
ประเมิ น มี แ บบประเมิ น ที่ ใ ช้ เ ป็ นมาตรฐานในระบบราชการ ซึ่ งมาใช้ป ระเมิ น บุ ค คลากรใน
หน่ วยงานประชาสัมพันธ์ ซึ่ งผูป้ ระเมิ นในบุคลากรที่ ปฏิ บตั ิงานในหน่ วยงานประชาสัมพันธ์ คื อ
ผูบ้ ริ หารที่เป็ นผูบ้ งั คับบัญชา
4.2 การประเมินผลการปฏิบตั ิงานประชาสัมพันธ์
บุคลากรในฝ่ ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มีการประเมินผล
การประชาสัมพันธ์ หลายทิ ศทาง เช่ น การประเมิ นจากการส่ งบุ คคลลงไปในพื้นที่ เพื่อสอบถาม
พูดคุย กับประชาชนหรื อกลุ่มเป้ าหมาย ต่อมาเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ทาหน้าที่ในการสังเกตแบบมี
ส่ วนร่ วมว่ากิจกรรมที่ลงไปทานั้นประสบความสาเร็ จเพียงใด ศุภกิจ จงศักดิ์สวัสดิ์ ให้ขอ้ มูลไว้วา่
การประเมิ นผลการดาเนิ นงานของเราเป็ นการประเมิ นแบบง่ า ย ถามปากต่ อปาก ไม่ไ ด้ท าเป็ น
ทางการ เพราะบางทีอาจจะฆ่าตัวเอง ที่ผา่ นมาหน่วยงานอื่นจะพึงพอใจมากถ้าเราเสนอไปตามที่เขา
ต้องการ แต่มนั เป็ นไปไม่ได้บางที รูปแบบเนื้ อหามันไม่ใช่ (ศุภกิ จ จงศักดิ์ สวัสดิ์ , สัมภาษณ์ , 3
มีนาคม 2558)
ปัญหาในการดาเนินงานประชาสั มพันธ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จากการศึกษาเอกสาร และจากการสัมภาษณ์ผปู ้ ฏิบตั ิงานประชาสัมพันธ์ รวมทั้งผูร้ ับสาร
สื่ อมวลชนท้องถิ่นทาให้ได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับปั ญหาในการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี
1. ระบบราชการและงบประมาณมีจากัด
การดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์ท้ งั ภายในและภายนอกจาเป็ นจะต้องใช้งบประมาณ
จานวนมาก เพื่อ การทาวิจยั วางแผน การจัดทาสื่ อ และการประเมินผล รวมทั้งการจัดหาอุปกรณ์ที่มี
ความทันสมัย เหมาะสมกับการใช้งานประชาสัมพันธ์ แต่เนื่ องด้วยระบบการเบิก-จ่าย ที่ กาหนด
รายละเอี ยดของการจัดซื้ อ จัดหา ไว้แล้วนั้น ทาให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ในมหาวิทยาลัยเป็ นเพียง
“งานประชาสัมพันธ์ ” ที่ตอ้ งดาเนิ นงานภายใต้งบประมาณที่ จากัดตลอดเวลา สาทร อ่อนคา ให้
ข้อมู ลว่า การเบิ ก จ่ า ยงบประมาณที่ ล่ า ช้า ตามระเบี ย บแบบแผนของราชการ ทาให้ช่องทางการ
เผยแพร่ ข่าวจะมีปัญหาตามมาด้วย เช่น งบประมาณในการจัดซื้ อสื่ อ งบประมาณในการติดตั้งป้ าย
ไวนิ ล ซึ่ งในพื้ นที่ จงั หวัดกาญจนบุ รีก ารจะติ ดตั้ง ป้ ายไวนิ ล ก็ย งั จะเป็ นปั ญหาทางการเมื องด้วย
เช่นกัน (สาทร อ่อนคา, สัมภาษณ์, 3 มีนาคม 2558)

2. เครื อข่ายการประชาสัมพันธ์ภายใน
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์มุ่งเน้นการสร้างเครื อข่ายการประชาสัมพันธ์ภายใน โดยให้คณะ
และสานัก งานต่า งๆ มี เจ้า หน้าที่ ในการส่ ง ข่า วประชาสั มพันธ์ แจ้งก าหนดการกิ จกรรม ให้ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ได้ทราบ โดยฝ่ ายประชาสัมพันธ์จดั อบรมการถ่ายภาพ การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง แต่บุคลากรที่ได้รับมอบหมายในแต่ละคณะไม่ได้สาเร็ จการศึกษาทางด้านการสื่ อสาร
หรื อ นิ เทศศาสตร์ จึงไม่ได้ให้ความสาคัญกับการแจ้งข่าว หรื อส่ งข่าวสารมายังฝ่ ายประชาสัมพันธ์
จินฐั ตา หอมเย็น ให้ขอ้ มูลว่า ในมหาวิทยาลัยจะมีหน่วยงานย่อยๆ คณะ สานักงานต่างๆในแต่ละ
ส่ วนเราจะพยายามสร้างเครื อข่ายในการดิวงานประชาสัมพันธ์ แต่บางครั้งมีการเปลี่ยนคน เขาก็เลย
ไม่เข้าใจในการทางานประชาสัมพันธ์ เพราะเขาไม่ได้จบมาทางด้านนี้ แต่เขาได้รับมอบหมายให้
ทางานนี้ จึงไม่ค่อยเข้าใจ บางทีเข้าใจว่างานเกิ ดแล้วถึงโทรบอกมันก็เลยทาให้การทางานล้าช้า แต่
เราก็ จ ะพยายามสร้ า งเครื อ ข่ า ยให้ เ ข้ม แข็ ง โดยการจัด ประชุ ม ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ง เป็ นเจ้า หน้า ที่
ประชาสั ม พัน ธ์ อ ย่ า งเป็ นทางการ แล้ ว ก็ มี ก ารอบรมการเขี ย นข่ า วให้ สอนถ่ า ยรู ป เพื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์ให้ จัดอบรมให้ฟรี โดยใช้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย แต่เขาก็จะมีงานหลักของเขา
(จินฐั ตา หอมเย็น, สัมภาษณ์, 3 มีนาคม 2558)
3. ผูร้ ับสารมีพฤติกรรมไม่ชอบอ่านหนังสื อ
ฝ่ ายประสัมพันธ์ได้ทาการสื่ อสารผ่านช่ องทางการสื่ อสารที่เป็ นสิ่ งพิมพ์ ผูร้ ั บสาร
ภายในองค์กรมักจะไม่ค่อยชอบอ่าน โดยเฉพาะประเด็นข่าวที่ไม่มีความเกี่ ยวข้องกับคณะ สานัก
ของตนเอง สื่ อสิ่ งพิมพ์จึงถูกนามาแปรรู ปเป็ นกระดาษรี ไซเคิล ภาคภูมิ พันธุ วาสิ ฏฐ์ ให้ขอ้ มูลไว้วา่
ต้องยอมรับว่าด้านการอ่านที่นี่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ ทาจดหมายข่าวส่ งไปให้ก็เป็ นกระดาษห่ อเต็มไป
หมดเลย ตอนนี้ เราพิ มพ์น้อยแค่ 300 ฉบับ ที่ เหลื อให้อ่านออนไลน์ เราจะส่ งผ่านไลน์ หรื อเน็ ต
(ภาคภูมิ พันธุวาสิ ฏฐ์, สัมภาษณ์, 3 มีนาคม 2558)
ข้ อ เสนอแนะในการแก้ ไ ขปั ญหาในการด าเนิ นงานประชาสั มพันธ์ ข องมหาวิท ยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี
จากการศึกษาเอกสาร และจากการสัมภาษณ์ผปู ้ ฏิบตั ิงานประชาสัมพันธ์ รวมทั้งผูร้ ับสาร
สื่ อมวลชนท้องถิ่นทาให้ได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับปั ญหาในการดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้เสนอแนะในการแก้ไขปั ญหาในการดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีดงั นี้
1. ระบบราชการและงบประมาณมีจากัด

ผูบ้ ริ หาร และหัวหน้าฝ่ ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ดาเนินการ
แก้ไขเกี่ยวกับปั ญหาด้านงบประมาณอย่างต่อเนื่ องอยูแ่ ล้วในปั จจุบนั โดยในประเด็นของการจัดซื้ อ
จัดจ้าง หัวหน้าฝ่ ายประชาสัมพันธ์จะใช้วิธีการประยุกต์การจัดซื้ อให้สอดคล้องกับประสิ ทธิ ภาพ
ของอุปกรณ์ในปั จจุบนั อย่างไรก็ตามในส่ วนปั ญหานี้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผูบ้ ริ หาร
ได้มีการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิหสากิจ รวมทั้งสื่ อมวลชนท้องถิ่ น
และสื่ อมวลชนส่ วนกลาง ในดาเนินการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
2. เครื อข่ายการประชาสัมพันธ์ภายใน
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ควรตั้งเครื อข่ายการสื่ อสารออนไลน์ หรื อ ไลน์กลุ่ม เพื่อใช้ใน
การกระตุน้ ให้แต่ละคณะ สานักงาน ได้แจ้งกาหนดการกิจกรรม หรื อส่ งข่าวประชาสัมพันธ์ให้กบั
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง
3. ผูร้ ับสารมีพฤติกรรมไม่ชอบอ่านหนังสื อ
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ จัดทาสื่ อออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ แล้วใช้การสื่ อสารผ่านสื่ อ
ออนไลน์ ซึ่งสื่ อออนไลน์จะสามารถนาเสนอเนื้อหาข่าวสารซ้ าๆได้หลายครั้ง โดยที่ไม่มีตน้ ทุนเพิ่ม
อี ก ทั้ง ท าให้ ผูอ้ ่ า นที่ พ ลาดการอ่ า นครั้ งแรก ได้อ่ า นในครั้ งต่ อ ๆมาได้ และสามารถค้น หาข่ า ว
ประชาสัมพันธ์ยอ้ นหลังได้อีก ซึ่ งจะทาให้ผรู ้ ับสารมีโอกาสเปิ ดรับสารได้มากกว่าการสื่ อสารผ่าน
จดหมายข่าว
จากการศึกษาลักษณะการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏกาญจนบุรี
พบว่า ฝ่ ายประชาสั ม พันธ์ ข องมหาวิทยาลัย ราชภัฏ กาญจนบุ รี น้ ันอยู่ภายใต้ก ารก ากับ ดู แลของ
กองกลาง ส านัก งานอธิ ก ารบดี มี เ จ้า หน้ า ที่ ด าเนิ น งานประชาสั ม พัน ธ์ จ านวน 4 คน งาน
ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุ รีมี วตั ถุ ประสงค์เพื่อเสริ มสร้ างความเข้าใจอันดี
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
ลักษณะการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (1) การวิจยั รับ
ฟั งความคิดเห็ น บุคลากรในฝ่ ายประชาสัมพันธ์ยอมรับว่าไม่ได้ดาเนิ นการทาการวิจยั หรื อสารวจ
ข้อ มู ล เพื่ อ การวางแผนการด าเนิ น งานวิ จ ัย ทั้ง ที่ ก ารวิ จ ัย เป็ นขั้น ตอนแรกของการด าเนิ น งาน
ประชาสัมพันธ์ เป็ นการหาข้อมู ล ข้อ เท็จจริ งที่ องค์ก รก าลัง เผชิ ญอยู่ แต่จะดาเนิ นการสรุ ป จาก
โครงการแต่ละปี ว่าสาเร็ จมากน้อยเพียงใด แล้วนามาต่อยอดในการวางแผนงานปี ต่อไป (2) การ
วางแผนงาน บุ คลากรในฝ่ ายประชาสั มพันธ์ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏกาญจนบุ รียอมรั บว่าแผนการ

ดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์น้ นั เชื่ อมโยงกับแผนงบประมาณ ไม่มีแผนระยะยาว เนื่ องจากผูบ้ ริ หาร
เปลี่ยนแปลงไปตามวาระ อย่างไรก็ตามการวางแผนงานจะช่วยทาให้มีการตระเตรี ยมทรัพยากรการ
บริ หารอย่างละเอียดรอบคอบ ในขณะที่การวางแผนประชาสัมพันธ์หากประสานและสอดคล้องกับ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ก็จะสามารถนามาสู่ ความสาเร็ จของมหาวิทยาลัยได้เช่นกัน (3) การสื่ อสาร
ฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ มี ก ารด าเนิ น งานประชาสั ม พัน ธ์ ไ ด้ ส อดคล้ อ งกั บ วัต ถุ ป ระสงค์ ก าร
ประชาสั มพันธ์ ที่ง านประชาสัมพันธ์ ได้กาหนดไว้ โดยมี การดาเนิ นงานทั้งการสื่ อสารภายใน
มหาวิทยาลัยและการสื่ อสารภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างเป็ นระบบและขั้นตอน โดยมุ่งเน้นการใช้
ช่ องทางการสื่ อสารแบบสมัย ใหม่ ได้แก่ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ในขณะที่ สื่อเก่ า ประเภทสื่ อสิ่ ง พิม พ์
วารสาร จดหมายข่าว ก็ยงั คงมีการผลิตและแจกจ่ายอยูแ่ ต่ลดปริ มาณให้นอ้ ยลง สาหรับการสื่ อสาร
ภายนอกมุ่งเน้นไปที่สื่อใหม่ เพราะไม่ตอ้ งมีการลงทุน ส่ วนสื่ อกิ จกรรมนั้นจะทากิ จกรรมร่ วมกับ
นักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อสร้ างฐานลู กค้าในการเข้าศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี สาหรับสื่ อกิจกรรมนั้นจะแฝงด้วยสื่ อที่เป็ นของที่ระลึก เช่น กระเป๋ า ปากกา แก้ว
เป็ นต้น (4) การประเมินผล บุคลากรในฝ่ ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มีการ
ประเมินผลการประชาสัมพันธ์หลายทิศทาง เช่ น การประเมินจากการส่ งบุคคลลงไปในพื้นที่เพื่อ
สอบถาม พูดคุ ย กับประชาชนหรื อกลุ่มเป้ าหมาย ต่อมาเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ ทาหน้าที่ในการ
สังเกตแบบมีส่วนร่ วมว่ากิจกรรมที่ลงไปทานั้นประสบความสาเร็ จเพียงใด
ปั ญ หาในการด าเนิ น งานประชาสั ม พัน ธ์ ข องมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ กาญจนบุ รี พบว่ า
เกี่ยวข้องกับระบบราชการงบประมาณ เครื อข่ายการประชาสัมพันธ์ภายใน ผูร้ ับสารมีพฤติกรรมไม่
ชอบอ่ า นหนัง สื อ ส่ ว นข้อเสนอแนะในการแก้ไ ขปั ญ หาในการดาเนิ นงานประชาสั ม พันธ์ ข อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี คือ ประสานความร่ วมมือกับทุกภาคส่ วน และใช้สื่อออนไลน์เข้ามา
เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารจัดการ การรับ-ส่ งข่าวสารประชาสัมพันธ์

