บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมที่เกีย่ วของ
รายงานการจัดทําโครงงานสหกิจศึกษาในครั้งนี้มุงศึกษากลยุทธการดําเนินงานดานการ
ประชาสัมพันธในรูปแบบโครงงานเรื่อง “การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธโรงพยาบาล
เกษมราษฎร บางแค โครงการ “ หนึ่งวันทําบุญ ”ของโรงพยาบาลเกษมราษฎร บางแค ดังนั้น
ผูปฏิบัติงานจึงไดหา แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของมาทําการวิเคราะหเพื่อนําไปแกไขและ
ปรับปรุงเพิ่ม ศักยภาพใหกับองคกรในดานกิจกรรมพิเศษตอไป แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับการทําวิจัย แบงเปน
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ
2.3แนวคิดการดําเนินงานดานการประชาสัมพันธ
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ
ความสําคัญ และความหมายของการประชาสัมพันธ
นิ เ ทศศาสตร เ ป น ศาสตร ที่ ว า ด ว ยการติ ด ต อ สื่ อ สารทุ ก รู ป แบบ ไม ว า จะเป น การ
สื่อสารมวลชน หรือการโฆษณาการประชาสัมพันธตลอดจนการพูดและการแสดง ทั้งนี้เพราะคําวา
“ นิเทศ ” หมายถึงการชี้แจง หรือการแสดงนั่นเอง การประชาสัมพันธ(Public Relations) เปนคําที่
ใชกันอยางแพรหลายโดยเฉพาะอยางยิ่งหนวยงานภาครัฐทั้งนี้เพราะ การประชาสัมพันธเปน 4
กิจกรรมเพื่อสรางความเขาใจ และความสัมพันธที่ดีระหวางชุมชน และกลุมคนประเภทตางๆ วิรัช
ลภิรัตนกุล ( 2546 : 2, 22) ไดกลาวถึงความสําคัญของการประชาสัมพันธวาเพื่อการชักจูง
ประชามติ (public opinion) ดวยวิธีการติดตอสื่อสาร (communication) เพื่อใหกลุมเปาหมาย (target
publics)

เกิดมีความรูความเขาใจและความรูสึกนึกคิดที่ดีตอหนวยงาน องคการ สถาบันการ

ประชาสัมพันธจึงเปนการเผยแพร ที่เปนในเชิงการสรางสรรคที่กอใหเกิดความรูความเขาใจแก
ประชาชน เปนงานสงเสริมสัมพันธภาพระหวางหนวยงาน หรือกลุมประชาชนที่เกี่ยวของจึงเปน
การสรางคานิยม (goodwill) แกกลุมประชาชนตางๆ ดวยวิธีการบอกกลาว (inform) ชี้แจงให
ประชาชนไดทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงคและสิ่งซึ่งองคการ สถาบัน ไดทําลงไป ในขณะที่
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รัตนาวดีศิริทองถาวร (2546 : 17) ไดกลาวถึงการประชาสัมพันธตอธุรกิจวาการประชาสัมพันธ
เปนการดํา เนินความพยายามขององค การ สถาบัน หรือหน วยงานต างๆ ในการแสวงหาความ
รวมมือจากประชาชนตลอดจนสรางภาพลักษณ(image)

และรักษาทัศนคติที่ดีของประชาชน

เพื่อใหประชาชนยอมรับ สนับสนุนและใหความรวมมือ การประกอบธุรกิจนั้นตองเกี่ยวของกับ
ประชาชนหลายกลุม หากไดรับความรวมมือและมีความสัมพันธที่ดีกับประชาชนทุกกลุมก็จะทําให
การประกอบธุรกิจประสบผลสําเร็จ World book dictionary ( อางใน วิรัช ลภิรัตนกุล , 2538 : 5) ได
อธิบายความหมายของการ ประชาสัมพันธวา กิจกรรมของหนวยงาน องคการ สถาบัน หรือบุคคลที่
ปฏิบัติเพื่อชนะใจ

ประชาชนทั่วไป รวมทั้งสงเสริมใหประชาชนไดเขาใจถึงนโยบาย และ

วัตถุประสงคขององคการ โดยการแพรกระจายขาวสารทางเครื่องมือสื่อสารตางๆ เชน หนังสือพิมพ
นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน และภาพยนตรทัศนคติของประชาชนที่มีตอหนวยงาน องคการ สถาบัน
การดําเนินธุรกิจและอาชีพ ทางดานนี้ ณัฐนันทศิริเจริญ (2548 :110) ใหความหมายของการ
ประชาสัมพันธวา เปนการติดตอสื่อสารระหวางองคกรกับสาธารณชน เพื่อบอกกลาวใหทราบ
ชี้แจงทําความเขาใจใหถูกตองเกี่ยวกับความคิดเห็น ( opinion) ทัศนคติ ( Attitude) และคานิยม (
value) สรางชื่อเสียงและภาพพจนที่ดี สรางเสริมและรักษา ( to build and sustain) ความสัมพันธที่ดี
นําไปสูการสนับสนุน และความรวมมือจากกลุมเปาหมาย วิรัช ลภิรัตนกุล ( 2546 : 5-6) ไดกลาวถึง
การประชาสัมพันธวา "การประชาสัมพันธ" นั้นแปลมาจากศัพทภาษาอังกฤษคือ " Public Relation"
ซึ่งหากแยกเปนคําแลวจะประกอบดวยคําวา 5 "Public หรือแปลเปนภาษาไทยคือ ประชา หรือ หมู
คน" "Relation หรือแปลเปนภาษาไทยคือ สัมพันธ หรือ การผูกพัน" ดังนั้นการประชาสัมพันธถา
แปลตามตัวอักษรก็จะไดความหมายวา การเกี่ยวของผูกพันกับหมูคน Cutlip, Center และ Broom
(1994 : 4 อางในรัตนวดี ศิริทองถาวร , 2546 :33)ไดใหคําจํากัดความไว วา การประชาสัมพันธคือ
การติดตอเผยแพรขาวสาร นโยบายของหนวยงานไปยังประชาชน

ทั้งหลายที่มีสวนสัมพันธ

ขณะเดียวกัน ก็เปนแนวทางตรวจสอบความคิดเห็น ความรูและความตองการของประชาชนให
หนวยงานหรือองคการทราบ เพื่อสรางความสนับสนุนอยางแทจริงใหเกิดประโยชนแกทุกฝาย สรุป
ความหมายของการประชาสัมพันธ คือ การที่องคกรใหขอมูลสารไปยังประชาชนเพื่อใหทราบ หรือ
สรางความเขาใจกับ ประชาชน ทา ใหเกิดทัศนคติและภาพพจนที่ดีตอองคกร โดยทั่วไปความหมาย
ของ การประชาสัมพันธคนทั่วไปมักจะเขาใจผิดวาหมายถึง การประกาศ หรือการโฆษณาสินคา
หรือผลิตภัณฑตางๆ นอกจากนี้ยังอาจเขาใจวา เปนการสอบถาม หรืองาน ติดตอสอบถาม ทา ให
เกิดการสับสน ขั้นการประชาสัมพันธ จะประสบผลสําเร็จไดตองอาศัย การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
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ตองมีการวางแผน กําหนดวัตถุประสงคและดําเนินการจริงตามแผนที่ไดวางไวอยางเหมาะสม
สามารถ ปรับแกไขไดบางกรณีซึ่งจะทําใหไดผลงานที่ดีกวา
2.2 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับ การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ
ความหมายของการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ
ในการดําเนินงานประชาสัมพันธขององคการสถาบันหรือหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง สิ่ง
สําคัญและจําเปนอยางยิ่ง ที่จะตองกระทําก็คือ การบอกกลาวชี้แจงใหประชาชนมีความรูความเขาใจ
ในหนวยงานหรือองคการสถาบันอยางถูกตองถองแท การประชาสัมพันธจึงตองอาศัยการเผยแพร
หรือการกระจายขาวสาร เรื่องราว เกี่ยวกับนโยบาย วัตถุประสงค กิจกรรม ผลงาน และการ
ดําเนินงานของหนวยงานองคการสถาบัน ตลอดจนเรื่องราวความรูอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับองคการ
สถาบันใหประชาชนกลุมตาง ๆ ไดทราบและเขาใจ เพื่อสรางความนิยม ศรัทธา และเรียกรองความ
รวมมือสนับสนุนจากกลุมประชาชน ฉะนั้นในการติดตอสื่อสารประชาสัมพันธกับกลุมประชาชน
กลุมตางๆจึงอาจกระทําไดในหลายวิถีทาง วิธีหนึ่งก็คือการใชเครื่องมือสื่อสารตาง ๆ มาชวยเสริม
ใหการดําเนินงานประชาสัมพันธขององคการสถาบันมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถเขาถึง
กลุมเปาหมายตางๆ ไดอยางกวางขวางหรือสามารถแพรกระจายขาวสารไปสูมวลชนจํานวน
มากมาย ทั้งในชุมชนและทองถิ่นตางๆหรือทั่วประเทศ ทําใหองคการสถาบันสามารถดําเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงคเปาหมายตามความตองการไดสะดวก ประหยัด รวดเร็วยิ่งขึ้น เครื่องมือและสื่อ
ที่ใชในการดําเนินงานประชาสัมพันธนั้นมีอยูหลายประเภทดวยกัน เชน สื่อบุคคล (Personal
media) คําพูด (Spoken words) สวนสื่อมวลชน (Mass media) ก็คือ วิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ
โทรทัศน ภาพยนตร นอกจากนี้ยังมีสื่ออื่นๆ อีก อันไดแกสิ่งพิมพ และเอกสาร (Printed media)
วารสาร นิตยสาร ภาพนิ่ง ฟลมสคริป จดหมายขาวโปสเตอรและปายประกาศ การโฆษณาสถาบัน
หรือการโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ และการจัดกิจกรรมพิเศษตางๆ (Special Events) เปนตน
กิจกรรมพิเศษ (Special event )ถือเปนกิจกรรมทางการประชาสัมพันธซึ่งใชเปนสื่อหรือ
เครื่องมือในดานการประชาสัมพันธ (the tool of PR) อีกประเภทหนึ่งนอกเหนือจากเครื่องมือ
สื่อสารอื่นๆ ที่เรานํามาใชในการประชาสัมพันธซึ่งเปนเครื่องมือสื่อสารทางดานอิเลคทรอนิกส
อาทิเชน วิทยุ โทรทัศน เปนตน หรือสิ่งที่เปนสิ่งพิมพตาง ๆ Printed media เชน จุลสาร จดหมาย
ขาว แผนพับ และแผนปลิว เปนตน
กิจกรรมพิเศษ/กิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ หมายถึง กิจกรรม ทางการประชาสัมพันธ
ซึ่งใชเปนสื่อหรือเครื่องมือในดานการประชาสัมพันธอีก ประเภทหนึ่ง นอกเหนือจากเครื่องมือ
สื่อสารอื่น ๆ (สุชา ศิริทอง,2546,หนา 315)
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วาสนา จันทรสวาง (2534:77) ไดใหความหมายของกิจกรรมพิเศษไววา คือ การจัดงานตาง
ๆ ในโอกาสพิเศษหรือวันพิเศษ เพื่อประกาศเผยแพร นโยบาย กิจการ และผลการดําเนินงานของ
หนวยงานใหประชาชนทราบเพื่อทําใหประชาชนพอใจ ประทับใจ และเกิดความนิยมศรัทธาตอ
หนวยงาน
การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ (Special Events) เปนเครื่องมือ
ประชาสัมพันธที่ไมเพียงสรางการรับรู (perception) เทานั้น แตเปนการเปดโอกาสใหกลุม
ประชาชนเปาหมายไดเขามามีสวนรวม (participation) ดวย (เสรี วงษสุรี 2542 : 223) นอกจากนี้การ
จัดกิจกรรมหรือการมีสวนรวมกับองคการอื่น ๆ ในการจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม ยังเปน
การเสริมสรางภาพลักษณที่ดีแกองคการของเราอีกดวย
ประเภทของกิจกรรม ชุติมาจันทรลง (2530:17)
1. การจัดวันและสัปดาหพิเศษ (Special Day and Weeks ) คือ การที่หนวยงานหรือองคการ
สถาบันจัดงานเหตุการณพิเศษขึ้นโดยเลือกกําหนดวันสําคัญหรือสัปดาหสําคัญโดเฉพาะเจาะจง
ขึ้นมาเอง แลวถือเอาวันหรือสัปดาหชวงนั้นเปนระยะเวลาจัดกิจกรรมพิเศษของตน
2. การจัดแสดงและนิทรรศการ (Display and Exhibits) เปนการจัดงานองคการสถาบันเพื่อ
ผลทางด า นการประชาสั ม พั น ธ โ ดยมี วั ต ถุ ป ระสงค ที่ จ ะแสดงให เ ห็ น ถึ ง กิ จ การความก า วหน า
ตลอดจนผลงานที่ผานมาของหนวยงานหรือองคการสถาบันใหประชาชนไดชมการจัดการแสดง
และนิทรรศการนี้ทําไดหลายวิธีอาจเปนกิจกรรมการแสดงหรือนิทรรศการก็ได เชนงานแสดงสินคา
(TRADE FAIRS) การจัดการแสดงและนิทรรศการนี้เปนกิจ กรรมที่ไดผลทางด านการ
ประชาสัมพันธมากพอสมควรเพราะประชาชนไดมีโอกาสเขามาสัมผัสดวยตนเอง และมีสวนรวม
อยางแทจริง ประชาชนผูเขามาชมงานยอมไดพบไดเปนไดยินไดฟง และไดรวมอยูใน
สภาพแวดลอมและบรรยากาศนั้นๆ ดวยตนเอง ตลอดจนไดรับความรูและความบันเทิง เพลิดเพลิน
ไปพรอมกันในตัวดวย จึงนับไดวามีผลทางจิตวิทยาการประชาสัมพันธคอนขางสูง อยางไรก็ตาม
การจัดการแสดงและนิทรรศการเปนการจัดงานที่มีความยุงยากสลับซับซอนพอสมควรและมี
งบประมาณคาใชจายคอนขางสูงทั้งทางดานเครื่องมืออุปกรณตางๆ ตลอดจนการเผยแพรประกาศ
ใหคนทราบ เพราะฉะนั้นนักประชาสัมพันธหรือผูที่จัดนิทรรศการและการแสดงดังกลาวจะตอง
มั่นใจวา การจัดงานนี้สามารถลอใจหรือดึงดูดใจใหประชาชนมาชมไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. การพบปะและการประชุม (Meeting and Conferences) คือ การจัดใหมีการพบปะหรือ
การประชุมเพื่อเปดโอกาสใหบุคคลหลายฝายไดมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนะความคิดเห็นของ
ซึ่งกันและกัน ซึ่งถือเปนเหตุการณพิเศษเชนกัน เชน การประชุมทางวิชาการ การสัมมนานักบริหาร
ก็นับวาเปนการเปดโอกาสใหฝายจัดการหรือฝายบริหารไดมีโอกาสพบปะกับบุคคลสําคัญภายนอก
ตางๆ (keyexternal publics) ที่ไดรับเชิญมารวมดวย เชน ผูนําความคิดเห็นในสังคมหรือผูนําใน
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ทองถิ่นและชุมชนตางๆทั้งนี้ก็เพื่อใหฝายจัดการไดมีโอกาสฟงความคิดเห็น และ ขอเสนอแนะของ
บุคคลเหลานี้ รวมทั้งการปรึกษาหารือกันถึงนโยบายและแผนการดําเนินงานขององคการดวย
4. การจัดงานวันครบรอบป (Anniversaries) การจัดงานวันครบรอบปเปนการจัดงานในวัน
เวียนมาครบรอบของการกอตั้ง หรือสถาปนาหนวยงานหรือองคการการจัดงานวันครบรอบปนี้นิยม
จัดกันทั้งหนวยงาน หรือ องคการสถาบันรัฐบาล หนวยงานธุรกิจเอกชนและองคการสาธารณกุศล
ตางๆ เพราะการจัดงานดังกลาวเปนการสรางโอกาสในการติดตอสื่อสารประชาสัมพันธกับ
ประชาชนและชุมชน เปนโอกาสอันดีที่องคการสถาบันจะไดแสดงถึงความกาวหนาความสําเร็จ
และการมีสวนชวยเหลือสรางสรรคสังคมสวนรวมใหประจักษแกสายตาประชาชน รวมทั้งเปนการ
สรางความไวเนื้อเชื่อใจ และชื่อเสียงเกียรติ คุณตลอดจนความเลื่อมใสศรัทธาในหนวยงานให
เกิดขึ้นในจิตใจประชาชนงานฉลองครบรอบปมักจัดเปนชวงระยะๆ
5. การใหรางวัลพิเศษ(Special Awards) คือการที่หนวยงานสถาบันจัดมอบรางวัลพิเศษ
ใหแกบุคคลที่สรางสรรคหรือบําเพ็ญประโยชนในสิ่งที่ดีงามแกสังคมสวนรวม หรือเปนบุคคลดีเดน
หรือบุคคลตัวอยางเปนตน การมอบรางวัลพิเศษนี้อาจมอบใหแกบุคคลภายในสถาบันและภายนอก
สถาบันก็ได ถาเปนบุคคลภายในองคการสถาบันก็ไดแกการมอบรางวัลพิเศษใหแกบุคลากรที่มี
ผลงาน หรือทํางานดีเดนใหแกบริษัทหรือสถาบันเมื่อใหรางวัลแกบุคคลเหลานี้แลว บริษัทก็จะ
เผยแพรกระจายขาวตามสื่อมวลชนตางๆรวมทั้งจุลสารหรือวารสารภายในบริษัทดวยสําหรับการ
มอบรางวัลพิเศษแกบุคคลภายนอกนั้น ทางบริษัทก็อาจจะมอบใหแกประชาชนผูทําประโยชนตอ
สังคมสวนรวมหรือพลเมืองดี
6. การเปดใหเยี่ยมชมหนวยงานสถาบัน (Open House) การเปดใหเยี่ยมชมสถาบันหมายถึง
การที่องคการสถาบันเปดหนวยงานใหบุคคลภายนอกเขาเยี่ยมชมกิจการซึ่งนับวาเปนกิจกรรมพิเศษ
ประเภทหนึ่งที่สรางความสัมพันธอันดีระหวางบริษัทกับประชาชนการเปดใหเยี่ยมชมสถาบันนี้
จะตองเปดโอกาสใหบุคคลทั่วไป ทุกกลุม ทุกอาชีพ เขาเยี่ยมชม มิใชเปดใหชมแตเฉพาะประชาชน
บางกลุม ก็ยอมกอใหเกิดความรูสึกวา ลําเอียงหรือเลือกที่รักมักที่ชัง อันอาจสรางทัศนคติที่ไมดีแก
ประชาชนไดองคการสถาบันธุรกิจที่มีกิจการขนาดใหญหรือมีผลงานที่นาสนใจ มักมีประชาชน
กลุมตางๆ เขาเยี่ยมชมเสมอ เชน กลุมนักเรียน นิสิตนักศึกษา กลุมเกษตรกร กลุมนักธุรกิจ กลุม
สื่อมวลชน เปนตน ซึ่งบริษัทก็จะนําชมกิจการตางๆเชนนําชมหนวยงานแผนกตาง ๆ นําชมโรงงาน
การแสดงสาธิตตางๆ ระบบการทํางานรวมทั้งการบรรยายสรุปในหองประชุมหรือฉายภาพยนตร
ใหดูประกอบดวย ซึ่งสิ่งเหลานี้จะชวยใหกลุมบุคคลเขาชมเกิดความรูความเขาใจในการดําเนินงาน
ขององคการสถาบัน เปนการสรางความเขาใจและความสัมพันธที่ดีแกประชาชนเปาหมายและ
ประชาชนทั่วไป
7. การจัดงานประกวด (Contest) การจัดงานประกวดนี้อาจเปนการจัดประกวดเฉพาะกลุม
บุคคลภายในสถาบัน หรือ อาจมีการจัดประกวดหรับบุคคลภายนอกดวยสําหรับบุคคลภายใน
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สถาบันอาจเปนการจัดประกวดขอเสนอแนะของผูถือหุน เกี่ยวกับดานนโยบายและการปรับปรุง
บริษัท หากขอเขียน ของผูถือหุนคนใดชนะการประกวดก็จะไดรับรางวัลจากบริษัท
8. การจัดขบวนแห (Parades and Pageants) การจัดขบวนแหนี้นับวาเปนกิจกรรมพิเศษที่มี
บทบาทสําคัญสําหรับงานดานชุมชนสัมพันธของบริษัท สวนมากมักจะเปนขบวนแหเนื่องในวัน
สําคัญ หรือโอกาสสําคัญตางๆ ซึ่งองคการสถาบันเปนผูรวมใหความสนับสนุน
9. การอุปถัมภงานของชุมชน ( Sponsored Community Events) การอุปถัมภงานของชุมชน
หมายถึง การที่องคการสถาบันใหความอุปถัมภหรือสนับสนุนงานของชุมชนซึ่งมีวัตถุประสงคที่จะ
ปรับปรุงสภาพแวดลอมความเปนอยูของชุมชน หรือทองถิ่นอันไดแกสงเสริมปรับปรุงทางดาน
การศึกษาของชุมชนในทองถิ่นดานสุขภาพอนามัยของชุมชนวัฒนธรรมและดานนันทนาการตางๆ
เชนใหความอุปถัมภแกโครงการอนามัยเพื่อชุมชนในทองถิ่นนั้น เปนตน
10. การใหความสนับสนุนแกองคการตางๆ (Sponsored Organization) การใหความ
สนับสนุนแกองคการตาง ๆ หมายถึง การที่องคการสถาบันใหความสนับสนุนโดยเขาไปจัดการ
หรือดําเนินการสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหแกองคการตางๆ ในชุมชนเพื่อสรางความนิยมศรัทธาใหแกสถาบัน
เชนสถาบันเขาไปเปดการจัดฝกอบรมอาชีพใหแกประชาชนในทองถิ่นหรือชวยใหการจัดฝกอบรม
และพัฒนากลุมยุวเกษตรกรในชุมชนทองถิ่นนั้นเปนตน
11. สัญลักษณทางดานการประชาสัมพันธ (Public Relations Personalities) สัญลักษณ
ทางดานการประชาสัมพันธ หมายถึง การที่องคการสถาบันเชนบริษัทธุรกิจบางแหงจะใชวิธี
คัดเลือกสาวงามที่มีเสนหและฉลาดปราดเปรียว คลองแคลวไวเปนสัญลักษณ หรือผูแทนของ
บริษัท ทําหนาที่เปนทูตแหงความสัมพันธของบริษัท เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีและความประทับใจ
ใหแกประชาชนรวมถึง Mascott รูปตัวการตูน เพื่อสรางการจดจําใหกับตัวโครงการประชาสัมพันธ
12. การจัดงานฉลอง (Dedications) การจัดงานฉลอง เปนกิจกรรมพิเศษเพื่อประชาสัมพันธ
ใหทราบถึงบริการใหมๆ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกใหมขององคการสถาบัน เชนการใหบริการใน
ระบบใหม การจัดงานฉลองนี้นับวาเปนโอกาสแหงการประชาสัมพันธ ( PR opportunities ) ที่
สําคัญซึ่งทําใหสถาบันสามารถชี้แจงทําความเขาใจในสิ่งใหมหรือระบบใหมใหประชาชนไดทราบ
และเขาใจ การจัดงานนี้จะตองมีการวางแผนลวงหนาโดยฝายประชาสัมพันธของบริษัทเพื่อ
จัดเตรียมงาน มีการเลือกกําหนดวันกําหนดรายชื่อแขกที่เชิญมาเตรียมรถรับสงแขกและผูรวมงาน
รวมทั้งเตรียมการตอนรับตางๆ ตลอดจนเตรียมการเผยแพรสูประชาชนการจัดงานฉลองนี้อาจมีการ
สาธิตใหชมถึงระบบใหมที่ประชาสัมพันธดวยเพื่อความรู ความเขาใจของประชาชนเชนบริษัทจัด
งานฉลองแนะนําการใหบริการแกสระบบใหม ซึ่งในงานนั้นจะมีการแสดงสาธิตใหผู เขารวมงาน
ในงานชมดวยเปนตน
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2.3 แนวคิดหลักการดําเนินงานดานการประชาสัมพันธ
การดําเนินงานประชาสัมพันธไมวาจะเปนของรัฐหรือเอกชนตางก็มีหลักในการดําเนินงาน
เหมือนกัน แตกตางในเฉพาะขอปลีกยอยและระบบของงาน ระบบราชการมีภาระตองรับผิดชอบ
ตอประชาชนสวนรวมเปนจํานวนมากในลักษณะตอเนื่องกันจะทําตามความพอใจไมได ระบบราข
การเปนระบบที่มีกฎหมายระเบียบขอบังคับกําหนดไว มีกรอบใหเดินและตองการหลักฐานการ
ทํา งานประชาสั มพั น ธ ข องทางราชการจึ ง กว า งขวางและยุ งยากกว า เอกชนมาก แต ห ลั ก การก็
เหมือนกัน เปนการทําเพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางองคกรกับบุคคล สรางภาพลักษณของ
องคกรใหเขาเชื่อถือยอมรับ ไววางใจ และศรัทธาตลอดจนปองกันแก ไขความเขาใจผิดที่มีตอ
องคกร และทําใหองคกรเกิดความเชื่อถือมันคงในการบริหารจนสามารถพัฒนาตัวเองใหใหญโต
และมีความสําคัญขึ้นเรื่อย ๆ กระบวนการประชาสัมพันธเปนความพยายามที่จะประสานความ
เข า ใจกั น ระหว า งองค ก รกั บ ประชาชนที่ เ กี่ ย วข อ ง ซึ่ ง การประสานความเข า ใจนี้ ต อ งมี ก าร
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอมูลกันในระบบ 2 ทิศทาง คือใหแกประชาชน และในขณะเดียวกันก็
รับฟงความคิดเห็นของประชาชนดวย จึงเปนการยากที่จะเขาใจขึ้นเองโดยอัตโนมัติ ในสังคม
ปจจุบันจําเปนตองมีการจัดหาและวางแผน ดังนั้น หนาที่ของนักประชาสัมพันธในกระบวนการ
ดําเนินงานการประชาสัมพันธตองมีหนาที่การเปนผูฟง ผูเสาะหาขอมูล ผูติดตอสื่อสาร ที่ปรึกษา
และเปนผูประเมินผลการดําเนินงาน (วินัย เปยมลาภโชติกุล 2542:18-19)
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
สุรีภา ชาญวุฒิ (2554) ไดทําการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการดานการตลาดเชิง
กิจกรรมของบริษัท ซี เอ็ม.ออรกาไนเซอร จํากัด เพื่อศึกษาเกณฑที่ลูกคาใหความสําคัญในการ
ตัด สิ น ใจเลื อ กใช บริ ษัท ซี .เอ็ ม. ออรก าไนเซอร จํ ากัด และเพื่ อศึ ก ษาความพึ ง พอใจของลู ก ค า
เปรียบเทียบกับออรกาไนเซอรอื่นๆ โดยใชการสัมภาษณเชิงลึกกับลูกคาจํานวน 7 ราย และการวิจัย
เชิงสํารวจดวยแบบสอบถาม จํานวน 93 ชุด (ราย) จาก 52 องคกร
ผลการศึกษาพบวาลูกคาเลือกใชออรกาไนซเซอร โดยดูจากผลงานความเชี่ยวชาญของ
บริ ษั ท และงบประมาณในด า นคุ ณ สมบั ติ ที่ จ ะสร า งความพึ ง พอใจให กั บ ลู ก ค า ประกอบด ว ย
ความสามารถในการปฏิบัติงานภายในเวลาที่กําหนด ความสามารถในการบริหารงาน ณ วันงาน
ความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนา ความสามารถในการนําเสนอกลยุทธการจัดงานที่
ตอบสนองวัตถุประสงค การใหบริการที่คุมคากับอัตราคาบริการ และความรับผิดชอบของพนักงาน
วิลสา กลางณรงค (2553) ทําการศึกษาทัศนคติของวัยรุนตอการตลาดเชิงกิจกรรม โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบของการตลาดเชิงกิจกรรมที่วัยรุนสนใจ ปจจัยที่มีผลตอการเขารวม
การตลาดเชิงกิจกรรมของวัยรุน และทัศนคติที่มีตอการตลาดเชิงกิจกรรมดานดนตรี กีฬา ภาพยนตร
โดยทําการศึกษาเชิงคุณภาพ ดวยการสนทนากลุม กับกลุมเปาหมายอายุ 15-19 ป จํานวน 32 คน
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ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา รูปแบบการตลาดเชิงกิจกรรมที่วัยรุนใหความสนใจ คือ ดนตรี
กีฬา การประกวดแขงขัน ภาพยนตร หากวัยรุนจะเขารวมการตลาดเชิงกิจกรรมก็จะพิจารณาจาก
รูปแบบของกิจกรรม เพื่อน ดารา สถานที่ วันเวลา และของที่ระลึก นอกจากนี้ยังพบอีกวา วัยรุนมี
ทัศนคติที่ดีตอกิจกรรมดานดนตรี กีฬาและภาพยนตร โดยที่เพศหญิงจะมีทัศนคติที่ดีตอกิจกรรม
ดานดนตรี สวนเพศชายจะมีทัศนคติที่ดีตอกิจกรรมดานกีฬา
อยางไรก็ตาม นักวิชาชีพดานสื่อสารการตลาดผานกิจกรรมนั้นยอมรับถึงความสําคัญของ
การวัดผลกระทบของกิจกรรมพิเศษ แตนักวิชาชีพทานหนึ่งไดอธิบายวาเปนการยากที่จะไดรับ
งบประมาณมาวัดทัศนคติของผูเขารวมกิจกรรมหลังจากงานเสร็จสิ้นไปแลว นอกจากนี้ ความยาก
ของการระเมินผลยังอยูที่มาตรฐานของวิธีการประเมินผลและตัวชี้วัดความสําเร็จ ปญหาในการแยก
ผลกระทบของกิจกรรมพิเศษออกจากเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการตัวอื่นๆ รวมถึง
การขาดงบประมาณในการดําเนินงาน ดังนั้น ในการที่จะพัฒนาวิธีการประเมินผล นักวิชาชีพจึง
อยากจะเห็นรายชื่อรูปแบบหรือวิธีการที่พวกเขาสามารถประยุกตใชหรือนําไปพัฒนาตอได

