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บทคดัย่อภาษาไทย  

56257314 : เทคโนโลยกีารศึกษา แผน ข ระดบัปริญญามหาบณัฑิต 
ค าส าคญั : การประชาสัมพนัธ์, ภาพลกัษณ์ 

นางสาว นิตยา วิศิษฏ์รัตนกุล: แนวทางการประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์
องคก์รของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. เอกนฤน บางท่าไม ้

  
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1. ศึกษาสภาพการประชาสัมพนัธ์และ

ภาพลกัษณ์ในปัจจุบนัของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง  จงัหวดัราชบุรี 2. สร้างและ
ประเมินแนวทางการประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์องค์กรของส านกังานพฒันาชุมชน
อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี วิธีด าเนินการวิจยั ประกอบดว้ย 2 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาสภาพการ
ประชาสัมพนัธ์ของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง  จงัหวดัราชบุรี 2) ผลการศึกษาเก่ียวกบั
แนวทางการประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์ของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง 
จงัหวดัราชบุรี  เคร่ืองมือท่ีใช้ ไดแ้ก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แนวทางการ
ประชาสัมพนัธ์ สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าความถ่ี ผลการวิจยั 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพการประชาสัมพนัธ์และภาพลกัษณ์ของส านกังาน
พฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีความคิดเห็นวา่ได้
ด าเนินการดา้นวตัถุประสงคม์ากท่ีสุด (x  = 4.00,S.D.=0.77) รองลงมาคือดา้นการบริหารงาน (x  = 
3.89,S.D.=0.86) และดา้นภาพลกัษณ์ (x  = 3.46,S.D.=0.70) ตามล าดบั ผลการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นการประชาสัมพนัธ์ พบวา่ ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่แนวทางการประชาสัมพนัธ์ท่ี
เหมาะสม คือ องคก์รตอ้งมีการวางแผนการส่ือสาร และมีการประชาสัมพนัธ์โดยอาศยัการบริหาร
จดัการความรู้เพื่อสร้างแนวคิดและการประยุกต์ใชเ้คร่ืองมือให้ทนัสมยั  และผูบ้ริหารควรส่งเสริม
สนับสนุน  และให้ความส าคัญกับการประชาสัมพนัธ์เชิงรุก แนวทางการประชาสัมพนัธ์ 
ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) พฒันาการอ าเภอ 2) พฒันากร 3) การให้บริการตามภารกิจ
ขององคก์ร 4) นโยบายการด าเนินงาน 5) กิจกรรมร่วมกบัภาคีการพฒันา 6) อุปกรณ์/เคร่ืองมือ และ
มี 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1 ศึกษาปัญหาอุปสรรค ความตอ้งการ และสภาพการประชาสัมพนัธ์ ขั้นท่ี 
2 การส่งเสริมส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรีให้มีสมรรถนะสูง ขั้นท่ี 3 การ
สร้างแบรนด์ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ขั้นท่ี 4 การพฒันากระบวนการ
ประชาสัมพนัธ์แบบมีส่วนร่วม ขั้นท่ี 5 การประเมินผลการประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงผลการประเมินความ
เหมาะสมขององคป์ระกอบและแนวทางการประชาสัมพนัธ์โดยผูเ้ช่ียวชาญ พบวา่มีความเหมาะสม 
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บทคดัย่อภาษาองักฤษ  

56257314 : Major (EDUCATIONAL TECHNOLOGY) 
Keyword : PUBLIC RELATIONSIONS, IMAGE 

MISS NITTAYA WISISRATTANAKUL : GUIDELINES FOR PUBLIC 
RELATIONS TOWARD IMPROVING OF ORGANIZATIONAL IMAGE OF BANPONG 
COMMUNITY DEVELOPMENT DISTRICT OFFICE, RATCHABURI PROVINCE.  THESIS 
ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR EKNARIN BANGTHAMAI, Ph.D. 

This research aims to study as followed: 1.The current state of public relations and 
image of Banpong Community Development District Office, Ratchaburi Province. 2. Building 
Guidelines for public relations toward improving image of Banpong Community Development 
District Office,and evaluation. The research method consists of 2 major steps: 1) Study the 
current state of public relations. 2) Study from specialists’ opinions on public relations to enhance 
the image of Banpong Community Development District Office,and evaluate.The tools used in 
this research were questionnaire, structured questionnaire, practicable form of public relations and 
evaluation form of practicable public relations. Statistics used in data analysis were percentage, 
mean, standard deviation and frequency. The research shows : 1. The sample had opinions about 
the public relations condition and the image of Banpong Community Development District 
Office. It was found that the implementation of the objectives had the highest score (x  = 
4.00,S.D.=0.77), followed by management(x   = 3.89, SD = 0.86) and image (x   = 3.46, SD = 0.70) 
respectively. 2. From the results of interviews on experts of public relations, it was found that the 
practicable public relations guidlines was that the organization had to plan communication in the 
right way and publicize by using knowledge management to create concept and application of 
tools modernly. 3. Guidlines for Public relations to enhance the image of Banpong Community 
Development District Office consists of 6 elements. 1) Chief of Community Development District 
Office. 2) Officer of Community Development District Office 3) Service mind 4) Policy of 
Organization 5) Tools. 5 procedures. 1) Study the problem, obstacle, need and condition of public 
relations. 2) Encourage practicable operation of Banpong Community Development District 
Office as higher as it could be. 3) Create a brand of organization. 4) Develop cooperative public 
relations procedure. 5) Evaluate, the result of public relations practicability evaluation by public 
relations experts shows that developed form is practicable. 
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กิตติกรรมประก าศ  
 

กติติกรรมประกาศ 
  

การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปได ้ โดยความกรุณาและความช่วยเหลือของผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ ดร.เอกนฤน  บางท่าไม ้ อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระท่ีไดส้ละเวลาให้ค  าแนะน า  
ค าปรึกษา รวมถึงช้ีแนะแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ ผูว้ิจยัขอขอบคุณในความเอาใจใส่และความกรุณา
ของท่านเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 

ขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.น ้ ามนต ์  เรืองฤทธ์ิ ประธานกรรมการสอบท่ีไดใ้ห้
ค  าปรึกษาและแนะน าแนวทางในการคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารยป์ระทิน คลา้ยนาค ผูท้รงคุณวุฒิ และผูเ้ช่ียวชาญทุกท่าน ท่ี
ไดใ้ห้ขอ้มูลให้ค  าปรึกษา ขอ้ช้ีแนะตลอดจนแนวทางต่างๆ ให้สามารถท าการคน้ควา้อิสระไดส้ าเร็จ 
บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้

ขอขอบพระคุณอาจารยป์ระจ าภาควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร ท่ีอบรมสั่งสอนและใหก้ าลงัใจเสมอมา รวมถึงเจา้หนา้ท่ีภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาทุกคน
ท่ีใหค้  าแนะน าและช่วยเหลือเป็นอยา่งดี 

สุดทา้ยน้ี ผูว้ิจยัขอขอบคุณครอบครัว เพื่อนร่วมงาน รวมถึงกลัยาณมิตรทุกคนท่ีให้การ
สนบัสนุน และเป็นก าลงัใจท่ีดีเสมอมา 
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บทที ่1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบนัสังคมไทยมีการเปล่ียนแปลงในหลายๆ ดา้น ไม่วา่จะเป็นความเจริญกา้วหนา้
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ  านวนอตัราประชากรท่ีเพิ่มข้ึน การขยายตวัและการแข่งขนั 
ทางเศรษฐกิจ ซ่ึงรวมทั้งเวลา การว่าจา้งแรงงาน วตัถุดิบ การแข่งขนัดา้นการตลาด ความจ าเป็น 
ดา้นการเมือง การเปล่ียนแปลงนโยบายของรัฐบาลชุดต่างๆ การเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ 
การเมืองของโลก อันมีผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ  
ความคาดหวงัของประชาชนท่ีมีต่อองค์การในฐานะท่ีองค์การเป็นส่วนหน่ึงของสังคม รวมทั้งวิถี
การด าเนินชีวิตและทศันคติของประชาชนในสังคมท่ีแตกต่างจากในอดีต ด้วยเหตุผลขา้งต้น
หน่วยงานภาครัฐจึงตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลของหน่วยงานให้ประชาชนรับทราบในรูปแบบ
ต่างๆ ตามกฎระเบียบของราชการ (จิตราภรณ์  สุทธิวรเศรษฐ์ 2541) ในปัจจุบนัการประชาสัมพนัธ์
เป็นท่ียอมรับอยา่งกวา้งขวางในทุกวงการ ซ่ึงเป็นการตอบสนองสอดรับกบัการท่ีสังคมเขา้สู่ยุคแห่ง
สังคมข่าวสาร (Information Society) ท่ีมีลักษณะเป็นรูปธรรมเด่นชัดยิ่งข้ึน เครือข่ายแห่งการ
ส่ือสารครอบคลุมและเช่ือมโยงดว้ยพฒันาการแห่งเทคโนโลยีท่ีทนัยุคทนัเหตุการณ์ เป็นตวัเร่งให้
ประชาชนต่ืนตวัในสิทธิแห่งการรับรู้ (The People’s Fight to Know) และเปิดรับต่อข่าวสารใน
หลากหลายรูปแบบด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยตามกระแสสังคมยุคใหม่ นอกจากน้ี หน่วยงาน 
สถาบนั บริษทัทั้งหลายต่างหันมาแข่งขนักนัสร้างภาพลกัษณ์ (Image Building) ท่ีดีงามให้แก่
หน่วยงานของตนด้วยการประชาสัมพนัธ์ และแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมๆ  
กับการประพฤติปฏิบติัดีมีคุณธรรมยิ่งข้ึน เพื่อครองใจและครองศรัทธาจากประชาชน สมดัง 
ค ากล่าวของ VOLTAIRE นกัปราชญผ์ูย้ิ่งใหญ่อีกท่านหน่ึงท่ีเคยไดก้ล่าวไวน้านมาแลว้วา่ “หนทาง
เดียวท่ีเราจะบงัคบัใหผู้อ่ื้นพดูถึงความดีของเรา ก็คือ เราจะตอ้งท าดี” น้ีคือ สัจธรรมอีกประการหน่ึง
ท่ีผูท้  างานประชาสัมพนัธ์ควรยึดถือประจ าใจอย่างมัน่คง (วิรัช  ลภิรัตนกุล 2536) ในส่วนของ 
การประชาสัมพนัธ์ของหน่วยงานราชการเป็นไปตามพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ  
พ.ศ. 2540 ท่ีไดก้ล่าวถึงการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของหน่วยงานราชการ โดยหน่วยงานของรัฐ 
ตอ้งจดัให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไวใ้ห้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีคณะกรรมการก าหนด ได้แก่ ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยท่ีมีผลโดยตรงต่อเอกชน 
รวมทั้งความเห็นแยง้และค าสั่งท่ีเก่ียวขอ้งในการพิจารณาวินิจฉยัดงักล่าว  นโยบายหรือการตีความ
ท่ีไม่เขา้ข่ายตอ้งลงพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 (4) แผนงาน โครงการ และงบประมาณ
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รายจ่ายประจ าปีของปีท่ีก าลงัด าเนินการ คู่มือหรือค าสั่งเก่ียวกบัวิธีปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ
ซ่ึงมีผลกระทบถึงสิทธิหนา้ท่ีของเอกชน ส่ิงพิมพท่ี์ไดมี้การอา้งอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง สัญญา
สัมปทาน สัญญาท่ีมีลกัษณะเป็นการผูกขาดตดัตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจดัท า
บริการ สาธารณะ รวมถึงมติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการท่ีแต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติ
คณะรัฐมนตรี ทั้งน้ี ให้ระบุรายช่ือ รายงานทางวิชาการ รายงานขอ้เท็จจริง หรือขอ้มูลข่าวสารท่ี
น ามาใชใ้นการพิจารณาไวด้ว้ย  

บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเก่ียวขอ้งหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิเขา้ตรวจดู ขอส าเนา
หรือขอส าเนาท่ีมีค ารับรองถูกตอ้งของขอ้มูลข่าวสารได้ ในกรณีท่ีสมควรหน่วยงานของรัฐโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ จะวางหลกัเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้ ทั้ งน้ีผูมี้
รายไดน้้อยประกอบดว้ยอาจได้รับการช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ (ส านักงานคณะกรรมการขอ้มูล
ข่าวสารของราชการ 2540) 

เน่ืองจากการประชาสัมพนัธ์เป็นกระบวนการส่ือสารของสถาบนั องคก์ารหน่วยงาน
กบัประชาชนหรือสังคม เพื่อเป็นการพฒันาสร้างเสริมฟ้ืนฟูธ ารงรักษาภาพพจน์ สัมพนัธภาพอนัดี
ใหไ้ดรั้บการสนบัสนุน รักใคร่ นบัถือ นิยมยกยอ่ง เล่ือมใสศรัทธา ฯลฯ เช่นเดียวกบัมนุษยสัมพนัธ์
ของบุคคลหรือการปฏิบติัการทางจิตวิทยา การประชาสัมพนัธ์ มีลกัษณะของการส่ือสัมพนัธ์แบบ
สองทาง (ยคุลวธีิ) (Two-Way Process) เป็นการหยัง่ท่าที ทบทวนตรวจสอบ ส่ือสารติดต่อไปมาซ่ึง
กนัและกนั ทราบวตัถุประสงค์ความตอ้งการ ความรู้สึกนึกคิด เจตนารมณ์ซ่ึงกนัและกนั ระหว่าง
หน่วยงานกบัประชาชน เกิดความรู้ความเขา้ใจในการกระท า การประพฤติปฏิบติั พฤติกรรมท่ีดีต่อ
กนัและกนั ท าให้เกิดลกัษณะรู้เขา-รู้เรา สังคมยิ่งมีความเจริญก้าวหน้า มีความกวา้งขวางลึกล ้ า
สลับซับซ้อนมากเพียงไร ก็ยิ่ง มีความจ า เป็นท่ีจะต้องให้ความสนใจและความส าคัญแก่
ความสัมพันธ์ของมนุษย์มากยิ่ง ข้ึน ความสัมพันธ์ระหว่างวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ  
ท่ี เจริญก้าวหน้า ภาวะสังคม การบริหารงานท่ีขั้ นตอนสลับซับซ้อนมากมาย กับความรู้
ความสามารถ ความเขา้ใจของมนุษยท่ี์มีอยูอ่ยา่งจ ากดั และเป็นไปอยา่งลุ่มๆ ดอนๆ ตามสภาพของ
สังคมท่ีแตกต่างกนั ท าให้มีปัญหาการส่ือสารในการบริหารและความเป็นไปของสังคมในทุกแห่ง 
ความสัมพนัธ์ของมนุษยแ์ละภาวะสังคมท่ีติดๆ ขดัๆ มีความส าคญัต่อนกับริหารในอนัท่ีจะใช้การ
ประชาสัมพนัธ์จดัระบบการส่ือสารให้เกิดความรู้ความเข้าใจอนัดีท่ีจะใช้การประชาสัมพนัธ์
จดัระบบการส่ือสารให้เกิดความรู้ความเขา้ใจอนัดีท่ีจะท าให้บงัเกิดความร่วมมือร่วมใจ เป็นการ
ขจดัความเห็นขดัแยง้ในความคิดของมนุษย ์ท าให้ความคิดเห็นเป็นไปในแนวเดียวกนั เพื่อท าให้
ปัญหาน้อยลง บงัเกิดความราบร่ืน ความร่วมมือและความเจริญก้าวหน้าในกิจการงาน นั่นคือ
ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใช้การประชาสัมพนัธ์มากข้ึน และใช้อย่างมีความช านิช านาญและมีทกัษะ 
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ส าหรับบทบาทของการประชาสัมพนัธ์ในองค์การ คือ ท าหน้าท่ีในการบริหารด้านการส่ือสาร
ประสานงานติดต่อ ซ่ึ ง เ ป็นบทบาทท่ี มีความสัมพันธ์อย่างมากต่อการประชาสัมพัน ธ์  
การประสานงานติดต่อส่ือสารน้ี รวมถึงการติดต่อส่ือสารภายนอกเก่ียวกบัเร่ืองราวขององคก์ารและ
กิจกรรมขององค์การไปยงัประชาชนกลุ่มต่างๆ ท่ีมีความสนใจต่อองค์การ การติดต่อส่ือสาร 
มิเพียงแต่เป็นการออกข่าวปกติธรรมดาเท่านั้น แต่จะตอ้งมีลกัษณะของข่าวท่ีสะทอ้นถึงภาพพจน์
ขององค์การในฐานะท่ีเป็นประชาชนของสังคมท่ีมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมท่ีตนสังกดัอยู่ ทั้งน้ี 
โดยใช้ส่ือท่ีเหมาะสมซ่ึงมีหลายรูปแบบลักษณะ เช่น หนังสือสุนทรพจน์ หรือการใช้โฆษณา  
กล่าวโดยสรุปคือฝ่ายประชาสัมพนัธ์ท าหนา้ท่ีในการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดรู้้ โดยส่ือใดก็ตามท่ี
เหมาะสมกบัสถานการณ์และส่ิงแวดล้อม (จิตราภรณ์  สุทธิวรเศรษฐ์ 2541) การประชาสัมพนัธ์ 
จึงเป็นกระบวนการของการส่ือสารอยา่งหน่ึงท่ีมุ่งเสริมสร้างภาพลกัษณ์และความเขา้ใจอนัดีต่อกนั
ในระหวา่งบุคคลากรภายในองคก์าร และระหวา่งองคก์ารกบัสาธารณชนภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี 
เพื่อให้การด าเนินงานขององค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์การ
ท่ีตั้งไว ้ จะเห็นได้ว่าการประชาสัมพนัธ์มีอิทธิพลต่อความคิดและทศันคติ จุดมุ่งหมายท่ีส าคญั
ประการหน่ึงของการประชาสัมพนัธ์ คือ การสร้างภาพพจน์ท่ีดี (image) เสริมสร้างความรู้สึกนึกคิด
ท่ีดี โนม้นา้วจิตใจของปวงชนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายให้มีทศัคติท่ีดีต่อหน่วยงาน รวมทั้งกิจกรรมและ
บริการหรือสินค้าของหน่วยงาน การท่ีจะให้มวลชนมีทศันคติท่ีดีนั้นย่อมหมายถึง หน่วยงาน
พยายามส่งเสริมให้มีความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งซ่ึงจะส่งผลให้ประชาชนมีความรู้สึกท่ีดี และมี
พฤติกรรมให้การสนับสนุนหรือให้ความร่วมมือ นอกจากน้ีแล้วยงัต้องป้องกันความรู้สึกหรือ 
เจตคติท่ีไม่ดีต่อหน่วยงาน เป็นตน้ว่าการขาดความมัน่คงของสถาบนัทางการเงิน รวมทั้งเป็นการ
เอาชนะจิตใจหรือประชามติ (เตือนจิตต ์จิตตอ์ารี 2537)  

กรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มีภารกิจเก่ียวกบัการส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มี 
ความมัน่คงและมีเสถียรภาพโดยสนบัสนุนให้มีการจดัท าและใช้ประโยชน์จากขอ้มูลสารสนเทศ 
ศึกษา วเิคราะห์ วิจยั จดัท ายุทธศาสตร์ชุมชน ตลอดจนการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการพฒันาชุมชนเพื่อให้เป็นชุมชนเขม้แข็งอย่างย ัง่ยืน ลกัษณะการท างานของส านกังานพฒันา
ชุมชนซ่ึงเป็นหน่วยงานระดับภูมิภาคส่วนใหญ่ต้องท างานในชุมชนตั้ งแต่ระดับอ าเภอ ต าบล 
หมู่บา้น ดงันั้นการได้รับการยอมรับและความร่วมมือจากประชาชนเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีสุดส าหรับ 
การท างานของเจา้หน้าท่ี แต่การท่ีจะได้ความร่วมมือจากประชาชนนั้นไม่ใช่เร่ืองง่าย เน่ืองจาก
สภาพสังคมในปัจจุบนัมีแต่การเร่งรีบ ประชาชนตอ้งท างานหาเล้ียงชีพ ความเอ้ืออารีต่อกนัและ
ความเสียสละต่อส่วนรวมรวมทั้งการร่วมกิจกรรมสาธารณะของชุมชนลดนอ้ยลง (เปรียบเทียบจาก
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ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2555-2558) อีกทั้งประชาชนไม่เห็นความส าคญัของการ 
ร่วมกิจกรรม/โครงการต่างๆ ของทางราชการ เพราะประชาชนไม่รับรู้ข่าวสาร หรือรับรู้ข่าวสารท่ี
ไม่ถูกต้องเก่ียวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ขาดการยอมรับการเช่ือถือ และไม่เข้าใจถึง
กิจกรรม/โครงการของหน่วยงาน ท าให้เกิดการต่อตา้นและหน่วยงานไม่ไดรั้บความร่วมมือจาก
ประชาชน อีกทั้งภาพลกัษณ์ของหน่วยงานยงัไม่เป็นท่ียอมรับของหน่วยงานราชการอ่ืนๆ เช่น  
การจดัเก็บขอ้มูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ซ่ึงหน่วยงานอ่ืนๆ จะใชข้อ้มูลในการบริหารงาน อาทิ 
ส านกังานพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัจะน าขอ้มูลจากขอ้มูล จปฐ. ส าหรับให้การ
ช่วยเหลือผูท่ี้ยากจนโดยจะดูจากรายไดท่ี้จดัเก็บมาแต่เม่ือตรวจสอบสภาพครัวเรือนแลว้ปรากฏว่า
ไม่ไดมี้รายไดต้  ่ากวา่เกณฑซ่ึ์งแสดงใหเ้ห็นวา่การจดัเก็บขอ้มูลของหน่วยงานมีความผิดพลาด ซ่ึงผล
ต่อความน่าเช่ือถือและภาพลกัษณ์ของหน่วยงาน เป็นตน้ 

ส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี เป็นหน่วยงานระดบัภูมิภาค  
มีภารกิจในการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์กรมการพฒันาชุมชน ให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนด 
และในฐานะหน่วยงานปฏิบติัการจึงตอ้งไดรั้บความเช่ือมัน่และการยอมรับนบัถือจากหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนในพื้นท่ีเพื่อให้การปฏิบติังานประสบความส าเร็จ ในการ
ประชาสัมพนัธ์กิจกรรม/โครงการของหน่วยงาน จะประชาสัมพนัธ์ผ่านเว็บไซต์ของส านักงาน
พฒันาชุมชนอ าเภอ ซ่ึงมีขอ้จ ากดัคือผูท่ี้รับผิดชอบการจดัท าเวบ็ไซตข์องหน่วยงานไม่ไดมี้ความรู้
ความเช่ียวชาญโดยตรง นอกจากน้ียงัมีการประชาสัมพนัธ์ผ่านระบบส านกังานอตัโนมติั (Office 
Automatic : OA) ของหน่วยงานผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ ทั้งน้ีการประชาสัมพนัธ์ยงัไม่กวา้งพอ 
เพราะประชาชนท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลมีจ านวนจ ากดั ในส่วนของภาพลกัษณ์ของส านกังานพฒันา
ชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี พบว่าประชาชนรับทราบผลการด าเนินงานของส านักงาน
ค่อนขา้งน้อย และส่วนใหญ่ไม่รู้จกับทบาทและหน้าท่ีของพฒันากร ส่งผลให้ประชาชนไม่เห็น
ความส าคญัและไม่ใหค้วามร่วมมือในกิจกรรม/โครงการท่ีส านกังานด าเนินการ 

 จากภาพลกัษณ์ของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี แสดงให้
เห็นว่าควรมีการประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์ของหน่วยงาน เพราะภาพลกัษณ์เป็น
ความรู้สึกของคนท่ีมีต่อส่ิงต่าง ๆ โดยเฉพาะความรู้นั้นเป็นความรู้ท่ีสร้างข้ึนมาเองเฉพาะตน  
เป็นความรู้เชิงอตัวิสัย (Subjective Knowledge) ซ่ึงประกอบดว้ย “ขอ้เท็จจริง คุณค่าท่ีบุคคลเป็น 
ผูก้  าหนด โดยแต่ละบุคคลจะเก็บสะสมความรู้เชิงอตัวสิัยเก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ รอบตวัท่ีไดป้ระสบและ
มีความเช่ือว่าจริง เน่ืองจากไม่สามารถท่ีจะรับรู้และท าความเขา้ใจกบัทุกส่ิงไดค้รบถว้นเสมอไป 
มกัจะไดเ้ฉพาะภาพบางส่วนหรือลกัษณะกวา้ง ๆ ของส่ิงเหล่านั้น ซ่ึงอาจไม่ชดัเจนแน่นอนเพียงพอ 
แลว้มกัตีความหมาย (Interpret) หรือให้ความหมายแก่ส่ิงนั้น ๆ ดว้ยตนเอง ความรู้เชิงอตัวิสัยน้ี 
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จะประกอบกนัเป็นภาพลกัษณ์ของส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยู่ในโลกตามทศันะของตนเอง และพฤติกรรมท่ี
แสดงออกจะข้ึนอยูก่บัภาพลกัษณ์ของส่ิงนั้นๆ ท่ีมีอยูใ่นสมองดว้ย (Boulding 1975) 

จะเห็นไดว้า่ภาพลกัษณ์เป็นส่ิงส าคญัต่อการพฒันาองคก์ร เพราะภาพลกัษณ์เป็นภาพ 
ท่ีเกิดข้ึนในใจหรือความรู้สึกนึกคิดของคนท่ีมีต่อองค์กรนั้นๆ เป็นส่ิงสะทอ้นถึงความน่าเช่ือถือ 
ความเล่ือมใส ความไวว้างใจของคน ซ่ึงมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายขององคก์ร การประชาสัมพนัธ์
เป็นอีกแนวทางหน่ึงในการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีขององค์กร เพราะการประชาสัมพนัธ์ หมายถึ ง  
การส่ือสารความคิดเห็น ข่าวสาร ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ไปสู่กลุ่มประชาชน เป็นการเสริมสร้าง
ความสัมพนัธ์และความเขา้ใจอนัดีระหวา่งหน่วยงาน องคก์าร  สถาบนักบักลุ่ม ประชาชนเป้าหมาย
และประชาชนท่ีเก่ียวข้อง เพื่อหวังผลในความร่วมมือสนับสนุนจากประชาชน รวมทั้ งมี 
ส่วนช่วยเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่หน่วยงาน องค์การ  สถาบนัด้วย  ท าให้ประชาชนเกิด 
ความนิยม เล่ือมใส ศรัทธาต่อหน่วยงาน ตลอดจนคน้หาและก าจดัแหล่งเขา้ใจผิด ช่วยลบลา้งปัญหา  
เพื่อสร้างความส าเร็จในการด าเนินงานของหน่วยงาน นอกจากน้ี ภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์รยงัท าให้
ขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานเกิดความภาคภูมิใจในศกัด์ิศรีและเกียรติภูมิของตนเอง ซ่ึงจะ
ช่วยลดการโอนไปสังกดัหน่วยงานอ่ืน และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน จะเห็นไดว้า่ภาพลกัษณ์
ท่ีดีขององคก์รเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานขององคก์ร เพราะจะท าให้องคก์รไดรั้บการยอมรับ 
นับถือ และความร่วมมือท่ีดีจากประชาชนรวมถึงหน่วยงานต่างๆ ทั้ งภาครัฐและภาคเอกชน 
สามารถดึงดูดผูท่ี้มีความรู้ความสามารถเขา้มาท างานในองคก์รได ้ซ่ึงจะส่งผลให้องค์กรสามารถ
ขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่อให้เกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีของ
องคก์ร จึงตอ้งมีการพฒันารูปแบบการประชาสัมพนัธ์เพื่อเป็นแนวปฏิบติัขององคก์รต่อไป ผูว้ิจยั
ในฐานะคณะท างานประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลของจงัหวดัราชบุรี ซ่ึงท าหนา้ท่ีในการประชาสัมพนัธ์งาน
พฒันาชุมชนเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของส านักงานพัฒนาชุมชนในจังหวดัราชบุรีให้เป็น  
ท่ียอมรับนับถือของประชาชน จึงสนใจในการสร้างแนวทางการประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้าง
ภาพลกัษณ์ของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี และประเมินความเหมาะสม
ของรูปแบบการประชาสัมพนัธ์เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการประชาสัมพนัธ์ของส านกังานพฒันา
ชุมชนอ าเภออ่ืนๆ ในจงัหวดัราชบุรี เพื่อพฒันาองค์การให้มีภาพลักษณ์ท่ีดี เป็นท่ียอมรับและ
เล่ือมใสของประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ส่งผลให้สามารถปฏิบติังานได้บรรลุเป้าหมายของ
องคก์าร 
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วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาสภาพการประชาสัมพนัธ์และภาพลักษณ์ในปัจจุบนัของส านักงาน
พฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 

2. เพื่อสร้างและประเมินความเหมาะสมของแนวทางการประชาสัมพันธ์  
เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์องคก์รของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 

ขอบเขตการวจัิย 

 การวิจยัเพื่อสร้างแนวทางการประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์องค์กรของ
ส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี โดยท าการศึกษาในช่วงเดือนกรกฎาคม-
ตุลาคม 2558 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
1.1 ประชากร 

ประชากรในการวิจยัแนวทางการประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์
องค์กรของส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จงัหวดัราชบุรี ได้แก่ ผูบ้ริหาร ผูเ้ช่ียวชาญ 
ด้านการประชาสัมพัน ธ์ของกรมการพัฒนา ชุมชน  ผู ้ ท่ี มีความ รู้ความ เ ช่ี ยวชาญด้าน  
การประชาสัมพนัธ์ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เจา้หนา้ท่ีพฒันาชุมชนสังกดัส านกังานพฒันา
ชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี เครือข่าย/กลุ่ม/องค์กรในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน  
และประชาชนทัว่ไปในพื้นท่ีอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 

1.2 กลุ่มตวัอยา่ง 
1.2.1 การศึกษาสภาพการประชาสัมพนัธ์และภาพลักษณ์ในปัจจุบนัของ

ส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ เจา้หน้าท่ีพฒันาชุมชน
สังกัดส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี เครือข่าย/กลุ่ม/องค์กรในสังกัด 
กรมการพฒันาชุมชน และประชาชนทัว่ไปในพื้นท่ีอ าเภอบ้านโป่ง จงัหวดัราชบุรี ก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่า งโดยใช้ สูตรของทาโร  ย ามา เ น่  โดยก าหนดค่ าความ เ ช่ื อมั่น เท่ ากับ ร้อยละ  95  
ค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดไ้ม่เกินร้อยละ 5 ซ่ึงไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 400 คน 

1.2.2 การศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์เพื่อ
เสริมสร้างภาพลกัษณ์ของส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรีและการประเมิน
ความเหมาะสมของแนวทางการประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรของส านักงาน
พัฒนาชุมชนอ า เภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุ รี  ก ลุ่มตัวอย่า งได้แ ก่  ผู ้บ ริหาร  ผู ้ เ ช่ี ยวชาญ 
ด้านการประชาสัมพนัธ์ของกรมการพฒันาชุมชน และผูท่ี้มีความรู้ด้านการประชาสัมพนัธ์ของ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จ านวน 10 คน การไดม้าของกลุ่มตวัอยา่ง คือ วิธีน าอา้งอิงแบบลูกโซ่ 
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(Snowball Sampling) ดว้ยวิธีการท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูว้ิจยัร่วมกนัก าหนดผูเ้ช่ียวชาญแล้วให้
ผูเ้ช่ียวชาญแนะน าท่านอ่ืนๆ จนครบจ านวน 

2.  ตวัแปรท่ีศึกษา 
  แนวทางการประชาสัมพนัธ์ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรของส านักงาน

พฒันาชุมชนในจงัหวดัราชบุรี 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. การประชาสัมพนัธ์ หมายถึง การติดต่อส่ือสารขององค์กรเพื่อถ่ายทอดข้อมูล

ข่าวสาร ตลอดจนความคิดเห็นขององคก์รไปสู่ประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดความสัมพนัธ์ท่ี
ดีต่อกนั และเพื่อสร้างช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์ร อนัจะน ามาซ่ึงการไดรั้บการสนบัสนุน
และความร่วมมือจากประชาชน 

2. แนวทางการประชาสัมพันธ์  หมายถึง  ขั้ นตอน ขอบเขต และวิ ธีด า เ นิน 
การประสัมพนัธ์ของส านกังานพฒันาชุมชนในจงัหวดัราชบุรี 

3. ภาพลกัษณ์องค์กร หมายถึง ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจของบุคคลท่ีมีต่อองค์กร โดยเกิด
จากประสบการณ์ท่ีเคยไดรั้บทั้งทางตรงและทางออ้ม การฟังค าบอกเล่า การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร
ของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 

4. ส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง หมายถึง หน่วยงานระดับภูมิภาคของ
กรมการพฒันาชุมชน  โดยสังกดัส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัราชบุรี 

5. สภาพการประชาสัมพนัธ์ คือ วิธีการ รูปแบบการประชาสัมพนัธ์ของส านกังาน
พฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 

6. เครือข่าย หมายถึง กลุ่ม/องคก์รท่ีจดัตั้งข้ึนตามระเบียบของกรมการพฒันาชุมชน 
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กรอบแนวคิด 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที ่1 กรอบแนวคิดในการวจัิย 
  

การประชาสัมพนัธ์เพือ่สร้างภาพลกัษณ์ 
1.  การประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ หมายถึง  
การสร้างความเข้าใจและทัศนคติท่ีดี เพื่อน าไปสู่การ
สนบัสนุน ใหค้วามร่วมมือ เป็นการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดี
ระหวา่งองคก์รกบัประชาชน (เสรี  วงษม์ณฑา 2540) 
2. การสร้างภาพลกัษณ์ 
    2.1 ก าหนดภาพลกัษณ์ขององคก์ร 
    2.2 ก าหนดแนวทางการสร้างภาพลกัษณ์ 
    2.3 ศึกษาสภาพภาพลกัษณ์ปัจจุบนัขององคก์ร 
    2.4 ศึกษาบทบาทหนา้ท่ีของหน่วยงานใหช้ดัเจน 
    2.5 สร้างส่ืออยา่งสร้างสรรค์ตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย
ใหม้ากท่ีสุด 
    2.6 สร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันพันธ์ 
อยา่งสม ่าเสมอ 
(Gregory and Wiechmann 1991) 

วสัิยทัศน์/นโยบายการประชาสัมพนัธ์ของส านักงาน
พฒันาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี 

1. การสร้างองคก์รใหมี้สมรรถนะสูง 
2. เผยแพร่สร้างความรู้ความเขา้ใจในงานพฒันา

ชุมชนใหเ้ป็นท่ีรู้จกัของสาธารณชน 
     

 
แนวทางการประชาสัมพนัธ์
เพือ่เสริมสร้างภาพลกัษณ์
องค์กรของส านักงานพฒันา

ชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง 
จังหวดัราชบุรี 

 



 
 

 

บทที ่2 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 การพฒันารูปแบบการประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมเสริมสร้างภาพลกัษณ์องค์กรของ
ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

1. การประชาสัมพนัธ์ 
  1.1  ความหมายของการประชาสัมพนัธ์ 
  1.2  ความส าคญัของการประชาสัมพนัธ์ 
  1.3  การวางแผนประชาสัมพนัธ์ 
  1.4  วตัถุประสงคข์องการประชาสัมพนัธ์ 
  1.5  กระบวนการประชาสัมพนัธ์ 
  1.6  การประชาสัมพนัธ์ชุมชน 
  1.7  เคร่ืองมือในการประชาสัมพนัธ์ 
2. แนวคิดและทฤษฎีการส่ือสาร 
  2.1  กระบวนการส่ือสาร 
  2.2  แบบจ าลองการส่ือสาร 
  2.3  เทคโนโลยกีารส่ือสาร 
  2.4  แนววธีิการใชส่ื้อเพื่อการประชาสัมพนัธ์ 
3. การสร้างภาพลกัษณ์ในองคก์ร 

 3.1  กลยทุธ์ในการสร้างภาพลกัษณ์ 
 3.2  ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดภาพลกัษณ์ 
 3.3  ลกัษณะภาพลกัษณ์ 
 3.4  ส่วนประกอบของภาพลกัษณ์ 
 3.5  การวางแผนสร้างภาพลกัษณ์ 
 3.6  ความส าคญัของภาพลกัษณ์ในดา้นการประชาสัมพนัธ์ 
 3.7  ประเภทของภาพลกัษณ์ 
 3.8  หลกัส าคญัในการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหแ้ก่องคก์ร 

4. การประชาสัมพนัธ์ของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง 
4.1  ประวติัความเป็นมาของกรมการพฒันาชุมชน 
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4.2  การประชาสัมพนัธ์งานของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดั
ราชบุรี 

5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
5.1  งานวจิยัในประเทศ 
5.2  งานวจิยัต่างประเทศ 

การประชาสัมพนัธ์ 

 ความหมายของการประชาสัมพนัธ์  
 การประชาสัมพนัธ์ (Public Relations) ค  า Public หมายถึง สาธารณะหรือประชาชน 
ส่วน Relations หมายถึง สัมพนัธ์ เม่ือรวมกนัจึงมีความหมายหลกั คือ การสร้างความสัมพนัธ์กบั
สาธารณชน การประชาสัมพันธ์ได้รับการน าไปประยุกต์ใช้อย่างหลากหลาย ดังนั้ นจึงมี 
ผูใ้หค้วามหมายไวม้ากมาย ดงัน้ี 
 สมาคมการประชาสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (IPRA) ได้ให้ความหมายของ 
การประชาสัมพันธ์ว่าการประชาสัมพันธ์ คือภาระหน้าท่ีของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการ 
(management function) ซ่ึงตอ้งอาศยัการวางแผนงานท่ีดี และมีการกระท าอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ 
เพื่อสร้างสรรค์และธ ารงรักษาไวซ่ึ้งความเขา้ใจดี มีความเห็นอกเห็นใจ (sympathy) และได้รับ 
การสนับสนุนร่วมมือจากกลุ่มประชาชนท่ีองค์การสถาบนั เพื่อให้สอดคล้องกบัประชามติหรือ
ความตอ้งการของประชาชน พร้อมทั้งใช้วิธีการเผยแพร่กระจายข่าวสารสู่ประชาชน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและบรรลุถึงผลประโยชน์ร่วมกนัของทั้งสองฝ่าย คือ องค์การและกลุ่มประชาชน 
ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมาคมการประชาสัมพนัธ์แห่งสหรัฐอเมริกา (PRSA) ท่ีไดใ้ห้ค  าจ  ากดั
ความของการประชาสัมพันธ์ไว้ว่า การประชาสัมพันธ์เป็นอาชีพท่ีให้บริการผลประโยชน์ 
อยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายแก่บรรดาลูกจา้งและผูว้า่จา้ง อาชีพการประชาสัมพนัธ์จึงมีวตัถุประสงค์
พื้นฐานอยูท่ี่ความเขา้ใจร่วมกนั และความร่วมมือระหวา่งกลุ่มต่าง ๆ ของสถาบนัสังคม นอกจากน้ี
สถาบนัการประชาสัมพนัธ์แห่งสหราชอาณาจกัร (The British Institute of Public Relations)  
ให้ความหมายของการประชาสัมพนัธ์ว่า การประชาสัมพนัธ์ คือการกระท าท่ีมีการวางแผน 
อย่างสุขุมรอบคอบ และมีความพยายามอย่างไม่ลดละ เพื่อสร้างสรรค์และธ ารงไวซ่ึ้งความเขา้ใจ 
อันดีร่วมกันระหว่างสถาบันกับกลุ่มประชาชนท่ีเก่ียวข้อง (ส านักนโยบายและแผนการ
ประชาสัมพนัธ์ 2555) 

จะเห็นไดว้า่ นิยามความหมายท่ีกล่าวมาเป็นนิยามความหมายหรือค าจ ากดัความ
ของสถาบนัและสมาคมวิชาชีพ (Professional Society) ทางดา้นการประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงท าหน้าท่ี
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เก่ียวข้องและรับผิดชอบโดยตรงกับงานประชาสัมพันธ์ มีหน้าท่ีในการควบคุมมาตรฐาน 
แห่งวิชา ชีพ น้ีรวมทั้ งการให้การ ศึกษาความ รู้และฝึกฝนอบรม (Training) ด้านวิชา ชีพ 
การประชาสัมพนัธ์ใหแ้ก่บรรดานกัประชาสัมพนัธ์และผูป้ระกอบวชีิพทางดา้นน้ีโดยเฉพาะ  

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ .  2542 ให้ความหมายว่า  
“การประชาสัมพนัธ์ หมายถึง การติดต่อส่ือสารเพื่อส่งเสริมความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งต่อกนั” 

ศพัทานุกรมส่ือสารมวลชน พ.ศ. 2520 ให้ความหมายของการประชาสัมพนัธ์วา่  
“การประชาสัมพันธ์ หมายถึง กิจกรรมท่ีปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองตามแผนงานท่ีได้วางไว้เพื่อ 
สร้างความน่าเ ช่ือถือ ศรัทธาในบุคคลและสถาบัน การประชาสัมพันธ์อาจแบ่งออกเป็น 
หลายประเภท เช่น การประชาสัมพนัธ์ส าหรับองคก์รสาธารณกุศล เป็นตน้ ซ่ึงการประชาสัมพนัธ์
ประกอบด้วยการด าเนินงาน 4 ประการ คือ การวิจยั (Researching) การวางแผน (Planning)  
การส่ือสาร (Communicating) และการติดตามประเมินผล (Evaluating) การประชาสัมพันธ์ 
เป็นกระบวนการส่ือสารของสถาบนั องคก์รหน่วยงานกบัประชาชนหรือสังคม เพื่อเป็นการพฒันา
สร้างเสริมฟ้ืนฟูธ ารงรักษาภาพพจน์สัมพนัธภาพอนัดีให้ไดรั้บการสนบัสนุน รักใคร่ นบัถือ นิยม 
ยกยอ่ง เล่ือมใสศรัทธา ฯลฯ เช่นเดียวกบัมนุษยส์ัมพนัธ์ของบุคคลหรือการปฏิบติัการทางจิตวิทยา 
(วิ จิตร  อาวะกุล 2541)  อีกทั้ ง  การประชาสัมพันธ์  คือ วิ ธีการในการก าหนดประชามติ  
งานประชาสัมพนัธ์จะเก่ียวขอ้งกบัความคิดเห็นของชุมชน นกัประชาสัมพนัธ์จะตอ้งมีจุดมุ่งหมาย
ส าคญัในใจ 2 ประการ คือ 1) รักษาความคิดเห็นเชิงบวก (ความรู้สึกท่ีดี) 2) แกไ้ขความคิดเห็นท่ีไม่
เป็นมิตร (เสรี  วงษ์มณฑา 2542) นอกจากน้ี การประชาสัมพนัธ์ยงัหมายถึง รูปแบบของการ
ติดต่อส่ือสารเพื่อถ่ายทอดเร่ืองราวข่าวสารทั้งท่ีเป็นขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็นจากสถาบนัหน่วยงาน
ใดหน่วยงานหน่ึงไปสู่กลุ่มประชาชนเป้าหมายโดยมีการวางแผน ก าหนดวตัถุประสงค์และ
ด าเนินการเพื่อบอกกล่าวให้ทราบ เพื่อช้ีแจงให้เขา้ใจถูกตอ้ง อนัเป็นการสร้างและรักษา (to build 
and sustain) ความสัมพนัธ์ท่ีดี ตลอดจนเพื่อสร้างช่ือเสียงและภาพลักษณ์ท่ีดี อนัจะน าไปสู่ 
การสนบัสนุนและการไดรั้บความร่วมมือจากประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (อภิชจั  พุกสวสัด์ิ 2556)  

 สรุปได้ว่า การประชาสัมพนัธ์ คือ การติดต่อส่ือสารขององค์กรเพื่อถ่ายทอด
ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนความคิดเห็นขององค์กรไปสู่ประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิด
ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกัน และเพื่อสร้างช่ือเสียงและภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร อันจะน ามาซ่ึง 
การไดรั้บการสนบัสนุนและความร่วมมือจากประชาชน 

 ความส าคัญของการประชาสัมพนัธ์ 
  การประชาสัมพนัธ์ (Public relation) เป็นหน่ึงในส่วนประสมของการส่ือสาร 
ทางการตลาดซ่ึงมีความส าคัญอย่างหน่ึงขององค์การท่ีนอกเหนือจากการโฆษณาการขาย 
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โดยพนกังานขาย และการส่งเสริมการขาย ทั้งน้ีองคก์ารอาจอยู่ในรูปของบริษทั ห้างร้าน สมาคม
หรือหน่วยงานต่างๆ อนัเป็นส่วนหน่ึงในระบบสังคมซ่ึงมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั องค์การ 
จะไม่สามารถอยู่ ในสังคมได้หรืออยู่ได้ยากหากปราศจากการยอมรับและความเข้าใจ 
จากสาธารณชนซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในสังคม ดงันั้น จึงจ าเป็นท่ีองค์การตอ้งให้ความสนใจต่อการ 
ท าความเขา้ใจและสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัสาธารณชนโดยผ่านส่ือต่างๆ โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อให้สาธารณชนมีทศันคติ ความเช่ือหรือมุมมองท่ีดีต่อองค์การ อนัจะส่งผลต่อการด าเนินงาน
อยา่งราบร่ืนในระยะยาวขององคก์าร 
  การวางแผนประชาสัมพนัธ์ 
  โดยทัว่ไปแล้ว การวางแผน หมายถึง การก าหนดการตดัสินใจและการด าเนินงาน
อย่างมีระบบ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีตั้งไว ้การวางแผนมิใช่จะเป็นแต่เพียงการ
ก าหนดการปฏิบติังานเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงการแสวงหาเหตุผลของอุปสรรคและปัญหา
ตลอดจนเป็นการเตรียมการแก้ไขปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน ในการวางแผนการประชาสัมพนัธ์ 
นอกจากจะมีความหมายดังกล่าวแล้วยงัได้เน้นถึงการเลือกใช้ส่ือในการติดต่อส่ือสารให้เขา้ถึง 
กลุ่มประชาชนเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดผลดีต่อช่ือเสียงและภาพพจน์ของสถาบนั 
รวมทั้งการใหไ้ดรั้บความร่วมมือสนบัสนุน ตลอดจนการยอมรับจากประชาชนกลุ่มนั้นดว้ย 
  เหตุผลและความจ าเป็นทีต้่องมีการวางแผนการประชาสัมพนัธ์ 
  1. ความเจริญกา้วหนา้ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลง
วถีิการด าเนินชีวติและพฤติกรรมของประชาชน การเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีผลต่อการด าเนินกิจการ
ขององค์กรทั้ งภายในและภายนอกองค์กร  ใน เ ร่ืองการบริหารและระบบการท างาน  
ซ่ึงมีผลต่อการก าหนดนโยบายและการตดัสิใจของผูบ้ริหาร และมีผลกระทบต่อการปฏิบติังานของ
บุคลากรในหน่วยงานและกบัประชาชนผูม้าติดต่อและใชบ้ริการ และจากการท่ีความกา้วหนา้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีพฒันาอย่างรวดเร็วท าให้ประชาชนบางส่วนปรับตวัไม่ทันกับ
ความกา้วหน้าเกิดความล้าหลงั อนัมีผลต่อการพฒันาด้านต่างๆ เจริญช้า จึงจ าเป็นตอ้งมีการวาง
แผนการประชาสัมพนัธ์ เพื่อใหป้ระชาชนไดมี้โอกาสรับรู้และมีความเขา้ใจเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั  
  2.  จ  านวนอตัราประชากรเพิ่มข้ึน การเพิ่มข้ึนของอตัราประชากรท าให้มีการจดัตั้ง
องคก์รต่างๆ ข้ึนเป็นจ านวนมาก รวมทั้งมีการเพิ่มข้ึนของปัญหาสังคม จึงตอ้งมีความจ าเป็นท่ีตอ้งมี
การติดต่อส่ือสารประชาสัมพนัธ์ระหว่างองค์กรกับประชาชน และระหว่างองค์กรกับองค์กร  
เพื่อเป็นการสร้างความเขา้ใจร่วมกนั และเพื่อป้องกนัการเขา้ใจผิดอนัจะท าให้องค์กรเส่ือมเสีย
ช่ือเสียง และขาดความศรัทธาท่ีประชาชนมีต่อองค์กร นอกจากน้ี การเพิ่มข้ึนของอตัราประชากร 
ยงัส่งผลให้เกิดความตอ้งการต่างๆ มากข้ึน เกิดความเปล่ียนแปลงมากมายในสังคม รัฐและองคก์ร
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ต่างๆ จึงมีความจ าเป็นตอ้งเผยแพร่ความรู้ ข่าวสาร และสวสัดิการขั้นพื้นฐานให้ประชาชนไดรั้บรู้ 
เช่น การศึกษา การรักษาพยาบาล ภยัพิบติั การดูแลสุขภาพอนามยั เป็นตน้ 

3.  การขยายตวัและการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ มีผลการด ารงชีวิตของประชาชน ไม่วา่
จะเป็นเร่ืองรายได้ อาชีพ ราคาสินค้าและบริการ การว่าจ้าง ปริมาณและคุณภาพการผลิต  
การขยายตวัทางเศรษฐกิจมีผลเป็นลูกโซ่ต่อการบริหารงานในทุกระดบั ดังนั้น การส่ือสารกับ
ประชาชนจึงเป็นอีกวิธีการหน่ึงท่ีจะได้รับการยอมรับและการสนับสนุนจากประชาชน เพื่อให้
ประชาชนได้รับทราบและเขา้ใจนโยบาย ตลอดจนวิธีการด าเนินงาน สภาพการณ์และแนวโน้ม  
ทางเศรษฐกิจท่ีอาจมีผลต่อประชาชน ทั้งน้ีเพื่อให้ไดม้าซ่ึงความเขา้ใจและการเขา้มามีส่วนร่วมใน
การพฒันาสังคมและเศรษฐกิจโดยส่วนรวม นอกจากน้ี การใชก้ารส่ือสารจะช่วยให้ผูบ้ริหารไดรั้บ
ทราบและเขา้ใจประชาชนมากข้ึนทั้งดา้นความคิดเห็น ทศันคติ และแนวโน้มของพฤติกรรมของ
ประชาชนดว้ย 

4.  การขยายตวัของธุรกิจจากเขตเมืองไปสู่ชนบทและการอพยพของประชาชนจากถ่ิน
หน่ึงไปสู่ถ่ินอ่ืน การอพยพของประชาชนจากถ่ินหน่ึงไปสู่ถ่ินอ่ืนและการขยายตวัของธุรกิจจะท า
ให้เกิดชุมชนใหม่ และมีการตั้งโรงงานเพื่อประกอบธุรกิจ ซ่ึงมีผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยา 
ปัญหาสังคม และเกิดปัญหามลภาวะและส่ิงแวดลอ้ม เม่ือมีธุรกิจเขา้ไปอยู่ในชุมชนจึงจ าเป็นตอ้ง
สร้างความสัมพนัธ์และความรู้จกัคุน้เคยกบัประชาชนในชุมชน เพื่อให้ไดรั้บการสนบัสนุนในเร่ือง
การท าธุรกิจและการไดผู้ร่้วมงานท่ีมีคุณภาพ ขณะเดียวกนัประชาชนก็จะไดรั้บประโยชน์จากการ
ท าธุรกิจ มีสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพราคาย่อมเยาไวใ้ช้ ซ่ึงถือเป็นประโยชน์ร่วมกนั ดงันั้น  
การวางแผนการประชาสัมพนัธ์จึงเป็นวิธีการท่ีจะสร้างบรรยากาศของความเป็นมิตร ดึงดูด  
ความสนใจของประชาชนให้มาร่วมท างาน เพื่อให้ได้รับการยอมรับและการสนับสนุน 
จากประชาชนในท่ีสุด 

5.  ความจ าเป็นดา้นการเมืองและการเปล่ียนแปลงนโยบายของรัฐบาลชุดต่างๆ รัฐบาล
แต่ละชุดจะมีนโยบายการบริหารแตกต่างกนัไป ดงันั้น รัฐบาลจึงมีความจ าเป็นตอ้งประชาสัมพนัธ์
ใหป้ระชาชนไดรั้บทราบและรับรู้เขา้ใจนโยบายของรัฐในการพฒันาประเทศ 

6.  การเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ การเมืองของโลกซ่ึงมีผลกระทบต่อเสถียรภาพ
และความมัน่คงปลอดภยัของประเทศ การเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศ
มหาอ านาจมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายของรัฐและของธุรกิจเอกชนของประเทศไทย 
ตลอดจนการเปล่ียนแปลงผูน้ าของประเทศมหาอ านาจซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อนโยบายการคา้และ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศดว้ย ดงันั้น ประเทศไทยจึงจ าเป็นตอ้งมีรักษาไวซ่ึ้งภาพพจน์ ช่ือเสียง
ของประเทศ และบรรยากาศการลงทุนและความมัน่คงทางเศรษฐกิจ  
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7.  ความคาดหวงัของประชาชนท่ีมีต่อองคก์ารในฐานะท่ีองคก์ารเป็นส่วนหน่ึงของ
สังคม เม่ือมีองค์การเกิดข้ึนประชาชนในสังคมต่างก็มีความคาดหวงัในองค์การเหล่านั้นในการ 
เข้ามามีส่วนช่วยเหลือและเป็นผู ้น าของสังคม ทั้ ง น้ีเพื่อพัฒนาสังคมให้ดี ข้ึนในทุกๆ ด้าน  
ความคาดหวงัของประชาชนต่อองคก์ารของสังคมมีความส าคญัต่อสถานภาพและเสถียรภาพของ
องค์การ หากองค์การเพิกเฉยและไม่ตอบสนองความคาดหวงัของประชาชนจะเป็นการท าลาย
ช่ือเสียงขององคก์าร และประชาชนจะไม่ใหค้วามร่วมมือในการด าเนินงาน 

8.  ความรับผดิชอบขององคก์ารสังคมในฐานะเป็นหน่วยหน่ึงของสังคม 
8.1 การเข้าร่วมและเป็นผูน้ าในการแก้ปัญหาสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม  

ด้วยการหาวิธีการท่ีเป็นประโยชน์และเหมาะสมต่อส่วนรวม การเข้ามามีส่วนช่วยในการแก้
วกิฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ การสนบัสนุนการสร้างค่านิยมท่ีถูกตอ้งของคนในสังคม  

8.2 การเขา้มามีส่วนช่วยเหลือในการศึกษาและการวิจยั ดว้ยการให้การสนบัสนุน
แก่นกัเรียน นกัศึกษา นกัวิชาการ ได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้และคน้ควา้วิจยั และบุกเบิกคิดคน้
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่สังคม และสามารถน ามาใชใ้ห้เป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวมและประเทศชาติ 

8.3 การเขา้มามีส่วนร่วมในการช่วยแกปั้ญหาเร่งด่วนหรือเหตุการณ์วิกฤต เช่น  
ภยัพิบติัต่างๆ 

8.4 การเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสร้างสรรค์ศิลปวฒันธรรมและ
ส่ิงแวดลอ้มใหสื้บทอดไปยงัอนุชนรุ่นหลงั 

8.5 การเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมท่ีองคก์ารตั้งอยูจ่ะเป็นการแสดงถึง
ความรับผดิชอบต่อสังคมและเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์ารกบัประชาชน 

8.6 สนบัสนุนให้พนกังานบุคลากรขององค์การไดท้  ากิจกรรมทางการเมือง เช่น 
การไปใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้ง  

9.  เพื่อเป็นการเตรียมการในด้านขอความร่วมมือและประสานงานจากฝ่ายต่างๆ  
ในการปฏิบติังาน 

10.  การเปล่ียนแปลงวถีิการด าเนินชีวติและทศันคติของประชาชนในสังคม 
  10.1 สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีท าให้คนในสังคมพยายามแสดงหาส่ิงท่ีจะมา
ชดเชยหรือตอบสนองความตอ้งการบางอยา่งทางเศรษฐกิจท่ีตนเคยมีและสูญเสียไปหรือถูกลดลง 
โดยไม่ไดต้ระหนกัถึงภยัท่ีอาจจะเกิดข้ึน เช่น การคอร์รัปชัน่ การเห็นแก่ได ้การเห็นแก่ตวั เป็นตน้ 
  10.2 ความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยแีละวทิยาศาสตร์ หากคนไม่รู้จกัใชห้รือใช้
ไม่ถูกวธีิ หรือขาดการระมดัระวงั อาจท าใหเ้กิดโทษได ้
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  10.3 ค่านิยมของคนไทยเปล่ียนแปลงไปเน่ืองมาจากความก้าวหน้า 
ทางวิทยาศาสตร์และการขยายตวัทางเศรษฐกิจ คนตอ้งการความสะดวกสบายมากข้ึนและตอ้งการ
ประหยดัเวลาและค่าใช้จ่าย ซ่ึงส่งผลต่อการแข่งขนัทางธุรกิจ เจ้าของธุรกิจจึงพยายามเข้าถึง
ประชาชนเพื่อให้เกิดความเล่ือมใส ศรัทธา นิยมเช่ือถือ และเกิดการยอมรับในผลิตภณัฑ์ และ
สนบัสนุนองคก์ร (จิตราภรณ์  สุทธิวรเศรษฐ ์2541) 
  วตัถุประสงค์ของการประชาสัมพนัธ์ 
  วตัถุประสงคข์องการประชาสัมพนัธ์ ตอ้งมีการก าหนดวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน เพื่อเป็น
เป้าหมายหรือแนวทางในการด าเนินการประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงสามารถแบ่งวตัถุประสงค์ของการ
ประชาสัมพนัธ์ไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ วตัถุประสงค์ทัว่ไป (General object) และวตัถุประสงค์
เฉพาะ (Specific object) (ประภาศรี  สวสัด์ิอ าไพรักษ ์2558) 
  1.  วัตถุประสงค์ทั่วไป (General object) วตัถุประสงคท์ัว่ไปของการประชาสัมพนัธ์
เป็นวตัถุประสงคเ์พื่อการเผยแพร่ในเร่ืองราวต่างๆ ของกิจการ อนัไดแ้ก่ นโยบาย วตัถุประสงค์ การ
ด าเนินงาน ผลงาน กิจกรรม ระเบียบขอ้บงัคบั  เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อให้สาธารณชนไดมี้ความเขา้ใจท่ี
ถูกตอ้งและเกิดความเช่ือถือในกิจการ โดยวตัถุประสงคท์ัว่ไปของการประชาสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ 

1)  เพื่อสร้างความรู้และความเขา้ใจของสาธารณชนต่อองค์กรโดยการเผยแพร่
และช้ีแจงผ่านส่ือต่างๆ  เพื่อให้สาธารณชนได้รู้และเข้าใจเก่ียวกันโยบาย  วตัถุประสงค์  
การด าเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ ขององคก์ร 

2) เพื่ อส ร้างความนิยมให้ เ กิด ข้ึนกับสาธารณชน  เพื่ อให้องค์กรได้ รับ 
ความสนบัสนุนและเพื่อความอยู่รอดขององคก์ร รวมถึงการกระตุน้ให้สาธารณชนเกิดความนิยม 
เช่ือถือ ไวว้างใจ และศรัทธาในนโยบายและการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ ขององคก์ร เพื่อให้กิจการ
ด าเนินงานไปไดอ้ยา่งราบร่ืน 

3) เพื่อสร้าง ปกป้องและรักษาช่ือเสียงขององคก์ร และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีให้
องคก์รต่อสาธารณชน 

4) เพื่อแสวงหาความร่วมมือและการสนับสนุนจากสาธารณชน  ทั้ งจาก
สาธารณชนภายในและภายนอก 
  2.  วตัถุประสงค์เฉพาะ (Specific object) การประชาสัมพนัธ์ยงัมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะ
อยา่งของแต่ละกิจกรรมแตกต่างกนัออกไปเพื่อใหเ้หมาะสมกบัวตัถุประสงคห์รือลกัษณะของแต่ละ
กิจกรรม ตวัอยา่งของวตัถุประสงคเ์ฉพาะ เช่น เพื่อแกไ้ขความเขา้ใจผิดท่ีเกิดข้ึน เช่น ข่าวลือในดา้น
ลบขององคก์ารซ่ึงท าให้สาธารณชนเกิดความเขา้ใจผิดต่อองคก์าร โดยจะท าการคน้หาสาเหตุและ
ขจดัแหล่งตน้เหตุ โดยหาทางท าความเขา้ใจ ช้ีแจงเหตุผลใหก้ระจ่างชดั 
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  1)  เพื่อเผยแพร่คุณงามความดีของกิจกรรม เพื่อให้สาธารณชนไดรู้้ถึงส่ิงท่ีองคก์าร
ไดก้ระท าการอนัเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนรอบขา้ง เพื่อให้เกิดความเล่ือมใสศรัทธา และ
เกิดการสนบัสนุนใหค้วามร่วมมือในการด าเนินงานของกิจการ 
  2) เพื่ออธิบายให้ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจดัการให้ทราบถึงทศันคติ ประชามติ หรือ
ความรู้สึกนึกคิดของสาธารณชนท่ีมีต่อองคก์าร 
  3) เพื่อขจดัปัญหาความยุง่ยากต่างๆ ภายในหน่วยงาน 
  กระบวนการประชาสัมพนัธ์ 
  การประชาสัมพนัธ์มีความส าคญัต่อองค์กร หน่วยงาน สถาบนั การด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ตอ้งอาศยัการประชาสัมพนัธ์เป็นปัจจยัหลกัการประชาสัมพนัธ์เป็นกระบวนการส่งข่าวสาร
ขอ้มูลต่างๆ หรือการถ่ายทอดความรู้ เน้ือหา สาระ ความรู้สึก เจตคติ ทกัษะ จากผูส่้งสารไปยงัผูรั้บ
สารด้วยการใช้ถ้อยค า กิริยาท่าทางหรือสัญลักษณ์ซ่ึงมีผลท าให้เกิดความเข้าใจและความรู้สึก
ร่วมกนั ดงันั้นเพื่อให้เขา้ใจได้ถูกตอ้งถึงการประชาสัมพนัธ์ในฐานะท่ีเป็นกระบวนการ จึงควร 
ท าความเข้าใจแนวคิดเร่ืองกระบวนการให้เข้าใจเสียก่อน ซ่ึงกระบวนการ (Process) หมายถึง 
ปรากฏการณ์ท่ีแสดงถึงการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง ตลอดเวลาหรือหมายถึงการกระท าใดๆ  
ก็ตามท่ีต่อเน่ืองกนั กระบวนการแสดงถึงสภาพการเคล่ือนไหว การด าเนินต่อไป มีการเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลาอย่างต่อเน่ือง ไม่หยุดน่ิงกบัท่ี มีการเคล่ือนไหว องค์ประกอบต่างๆ มีกิริยาสัมพนัธ์กนั
และมีผลกระทบซ่ึงกันและกัน  เม่ือน ากระบวนการมาใช้กับการประชาสัมพนัธ์ จึงหมายถึง  
การล าดบัขั้นตอนการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์เพื่อให้งานประชาสัมพนัธ์นั้นเป็นไปตามเป้าหมาย
ท่ีตอ้งการ การด าเนินงานประชาสัมพนัธ์เป็นกระบวนการของการกระท าเพื่อการเปล่ียนแปลงอนั
มุ่งผลลพัธ์ท่ีดีต่อองคก์ร หน่วยงานสถาบนั กระบวนการการประชาสัมพนัธ์ประกอบดว้ยขั้นตอน 4 
ขั้ นตอน ได้แก่  การวิจัย  การกระท า  การส่ือสาร และการประเมินผล ซ่ึงสอดคล้องกับ 
ประทุม ฤกษก์ลางท่ีไดก้ล่าวถึงกระบวนการของการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ไวว้า่ การด าเนินงาน
ประชาสัมพนัธ์ให้ประสบความส าเร็จจะต้องกระท าอย่างต่อเน่ืองเป็นกระบวนการ (Process)  
ซ่ึงกระบวนการของการประชาสัมพนัธ์ท่ีเป็นท่ีนิยมอา้งอิงแพร่หลายทัว่ไปวา่การท าประชาสัมพนัธ์
ควรกระท าตามสูตร R-A-C-E อนัประกอบไปดว้ยขั้นตอน 4 ขั้นตอนท่ีกระท าต่อเน่ืองกนัไป ไดแ้ก่ 
การวจิยั (Research) การกระท าหรือการวางแผน (Action or Planning) การส่ือสาร(Communication) 
และการประเมินผล (Evaluation)  (ประทุม  ฤกษก์ลาง 2553) ซ่ึงสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
  1. การวิจัย (Research) ขั้นตอนแรกของการประชาสัมพนัธ์ คือ นกัประชาสัมพนัธ์
ตอ้งทราบถึงปัญหาอุปสรรค ความตอ้งการ ภาพลกัษณ์ขององค์การ จุดเด่นจุดดอ้ยขององค์การ 
ทศันคติ ความคิดเห็น ปฏิกิริยาของกลุ่มต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานและนโยบายของ
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องค์การ ตลอดจนต้องทราบถึงผลกระทบต่างๆ จากส่ิงแวดล้อม อาทิ สภาพเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองท่ีจะมีต่อองค์การ เพื่อท่ีจะน าเอาประเด็นเหล่าน้ีมาวางแผนการประชาสัมพันธ์ 
ใหส้อดคลอ้งเหมาะสมต่อไป 

ในการวิจัยเพื่อหาค าตอบอาจจะกระท าได้โดยวิธีการวิจยัอย่างเป็นทางการหรือ 
เป็นระบบตามหลกัการของวิธีวิทยาศาสตร์ ซ่ึงตอ้งประกอบไปดว้ยขั้นตอนต่างๆ คือ การตั้งปัญหา 
ในการวิจยั การตั้งสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล และการสรุปผลการวิจยั 
อนัท าให้นกัประชาสัมพนัธ์ไดค้  าตอบของปัญหาท่ีมีความน่าเช่ือถือและถูกตอ้งตามความเป็นจริง 
แต่การท าวิจยัจะตอ้งอาศยัผูท่ี้มีความรู้ความเช่ียวชาญทางดา้นการวิจยั ตลอดจนตอ้งใช้ก าลงัคน 
ก าลงัเงิน และเวลาเป็นจ านวนมากดว้ยเช่นกนั 

หากนกัวิจยัหรือองคก์ารไม่มีก าลงัความสามารถในการท าวิจยัยา่งมีระบบไดก้็อาจใช้
การวิจยัอยา่งไม่เป็นทางการหรือไม่เป็นระบบแทน เช่น การเก็บขอ้เท็จจริงต่างๆ จากหนงัสือพิมพ ์
หนงัสือ วทิย ุจากจาดหมายร้องเรียน พิจารณาจากจ านวนผูใ้ชบ้ริการ ฯลฯ ซ่ึงสามารถน าผลการวิจยั
น้ีมาเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการวางแผนจดัท าโครงการและกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพนัธ์ต่อไป 
  2. การกระท าหรือการวางแผน (Action or Planning) นกัวิจยัตอ้งน าผลการวิจยั 
ในดา้นทศันคติ ความคิดเห็น ปฏิกิริยาต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อองคก์ารมาคิดวางแผนประชาสัมพนัธ์ 
โดยการคิดสร้างสรรคโ์ครงการและกิจกรรมให้สอดคลอ้งสนบัสนุนต่อนโยบายและเป้าหมายของ
องคก์าร ซ่ึงการวางแผนจะท าใหน้กัประชาสัมพนัธ์ท างานอยา่งเป็นระบบ มีเป้าหมายในการท างาน
เป็นการตดัสินใจล่วงหน้าในการจดัล าดับความส าคัญและล าดับก่อนหลัง ในการด าเนินงาน
โครงการต่างๆ และยงัเป็นส่ิงท่ีช่วยในการประสานงานความร่วมมือในการท างานอีกดว้ย ในการ
วางแผนโครงการเพื่อการประชาสัมพนัธ์นั้น นกัประชาสัมพนัธ์จะตอ้งจดัเตรียมแผนงาน ซ่ึงควรจะ
ประกอบไปดว้ยประเด็นต่างๆ คือ 

2.1 หลักการและ เหตุผล หรือการตระหนักในสถานการณ์ปัญหา  
ซ่ึงนักประชาสัมพนัธ์จะตอ้งวิจยัเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งในด้านต่างๆ เช่น จุดเด่น  
จุดดอ้ยขององค์การ ภาพลกัษณ์ขององค์การ ปัญหาขององคก์าร สาเหตุแห่งปัญหา แนวทางแกไ้ข
ทศันคติของกลุ่มเป้าหมายต่อประเด็นท่ีจะท าการวางแผน 

2.2 วตัถุประสงค์ เป็นการก าหนดเป้าหมายท่ีต้องการท าให้บรรลุผลส าเร็จ 
วตัถุประสงคจ์ะตอ้งเขียนใหส้ามารถปฏิบติัไดจ้ริง และมีเกณฑใ์นการวดัถึงความส าเร็จดว้ย 

2.3 กลุ่มเป้าหมาย เป็นกลุ่มบุคคลท่ีตอ้งการท าประชาสัมพนัธ์ดว้ย อาจแยกเป็น
กลุ่มเป้าหมายหลกัและกลุ่มเป้าหมายรอง 
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  2.4 ส่ือและกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพนัธ์ เพื่อใช้ในการส่ือสารและเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องแผน 
  2.5 งบประมาณ เป็นค่าใชจ่้ายท่ีจะตอ้งให้เพื่อปฏิบติัการตามแผน อาจแยกเป็นส่ือ
และกิจกรรม หรือแยกเป็นหมวดหมู่ เช่น ค่าตอบแทน ค่าวสัดุอุปกรณ์ 
  2.6 การประเมินผล เป็นการใช้เทคนิคการวิจยัเพื่อวดัความส าเร็จของแผนว่า
สามารถบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวห้รือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคในดา้นใดบา้ง เพื่อจะไดน้ าไป
เป็นขอ้มูลในการปรับปรุงแกไ้ขในการวางแผนประชาสัมพนัธ์ในคร้ังต่อๆ ไป 
  2.7 ระยะเวลาในการด าเนินงาน เพื่อแสดงให้เห็นวา่แผนการประชาสัมพนัธ์จะใช้
เวลาในการท างานทั้งส้ินยาวนานเท่าใด ซ่ึงข้ึนอยูก่บัว่าประเภทของแผน ถา้เป็นแผนระยะยาวอาจ
ใชเ้วลา 3-5 ปี แต่ถา้เป็นแผนระยะสั้นอาจใชเ้วลา 3 เดือน 
  2.8 ผูรั้บผดิชอบ เพื่อประโยชน์ในการติดตามงาน และประสานการท างานระหวา่ง
บุคลากรฝ่ายต่างๆ 
  2.9 การด าเนินงานและกิจกรรม นิยมเขียนเป็นแผนภูมิแก้นท์ (Gantt Chart)  
ซ่ึงจะระบุถึงกิจกรรม ระยะเวลา และผูรั้บผดิชอบ 
  3. การส่ือสาร (Communication) ขั้นตอนต่อมาคือ การประชาสัมพนัธ์จะตอ้งท า 
การส่ือสารในรูปแบบของการใช้ส่ือ อาจจะเป็นส่ือส่ิงพิมพ์ เช่น แผ่นพบั โปสเตอร์ วารสาร 
นิตยสาร ส่ือไฟฟ้า เช่น วิทยุ โทรทศัน์ ส่ือสมยัใหม่ เช่น Internet CD-ROM ส่ือพิเศษ เช่น  
พวงกุญแจ ปากกา ดินสอ บตัรโทรศพัท ์ตลอดจนจดักิจกรรมต่างๆ เช่น การจดัการแข่งขนั การจดั
นิทรรศการ เพื่อการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารตามแผนการประชาสัมพนัธ์ท่ีไดว้างไว ้
โดยมุ่งหวงัใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องแผนและโครงการท่ีตั้งเป้าหมายไว ้
  4. การประเมินผล (Evaluation) ขั้นตอนสุดทา้ยของการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ 
คือ การประเมินผลการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ท่ีได้กระท าไปแล้ว ซ่ึงส่วนใหญ่แล้วนัก
ประชาสัมพนัธ์มกัจะละเลยไม่กระท าขั้นตอนน้ี เน่ืองจากปัญหาการขาดงบประมาณ ก าลงัคน และ
เวลาในการท่ีจะท าการประเมินผลการประชาสัมพนัธ์ แต่อยา่งไรก็ตาม ขั้นตอนของการประเมินผล
น้ีนบัว่ามีความส าคญัอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยท าให้ทราบถึงจดัเด่นและส่วนท่ีประสบผลส าเร็จของ
การประชาสัมพนัธ์ อนัจะได้น าไปเป็นบทเรียนเพื่อใช้ในการด าเนินงานคร้ังต่อไป ขณะเดียวกนั 
การประเมินผลก็จะท าให้ทราบถึงจุดอ่อน ข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาดองการด า เ นินงาน
ประชาสัมพนัธ์ เพื่อท่ีจะน าไปแกไ้ขปรับปรุงใหดี้ข้ึนในคร้ังต่อไป 
  ในการประเมินผลการประชาสัมพนัธ์นั้น อาจจะท าไดท้ั้งในระหว่างการด าเนินงาน
ตามโครงการประชาสัมพนัธ์ และกระท าเม่ือส้ินสุดโครงการแล้ว นักประชาสัมพนัธ์อาจใช ้
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การประเมินผลอย่างเป็นทางการตามระเบียบวิธีวิจยัท่ีเรียกว่า การวิจยัประเมินผล หรืออาจจะใช ้
การประเมินผลอย่างมมีระบบก็ได้เ ช่นกัน เช่น การประเมินผลโดยดูจากการเสนอข่าว
ประชาสัมพนัธ์ของโครงการในหน้าหนงัสือพิมพ ์วิทยุ โทรทศัน์ หรือประเมินผลจากยอดจ านวน  
ผูเ้ขา้ชมงาน ประเมินผลจากยอดการเพิ่มข้ึนของผูท่ี้มาใชบ้ริการ เป็นตน้ 
  พจน์  ใจชาญสุขกิจ ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีท าให้การประชาสัมพนัธ์ประสบความส าเร็จ
นั้น ตอ้งประกอบไปด้วยปัจจยัดงัต่อไปน้ี ได้แก่ นโยบายขององค์กรท่ีมีความชัดเจน แผนงาน
ประชาสัมพนัธ์ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายและเป้าหมายขององคก์รทั้งน้ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก
ผู ้บริหาร รวมถึงกลยุทธ์ในการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ และท่ีส าคัญคือการมีทีมงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและผูบ้ริหาร (พจน์  ใจชาญสุขกิจ 2548) 
  การประชาสัมพนัธ์ชุมชน 
  การประชาสัมพนัธ์ชุมชน คือ การประชาสัมพนัธ์ขององค์การกบัชุมชนท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งกนั ความเขา้ใจ และการสนบัสนุนจากชุมชน 

1. ประเภทของชุมชน อาจกล่าวไดว้า่ ชุมชน คือ กลุ่มประชาชนท่ีอยูใ่นบริเวณหน่ึงๆ 
ท่ีมีความผกูพนักบับริเวณนั้นๆ ไม่วา่จะเป็นการด ารงชีวติ วฒันธรรมประเพณี และความรู้สึกนึกคิด
ท่ีร่วมกนัและเป็นไปในแนวทางเดียวกนั ชุมชนสามารถถูกแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
ชุมชนชนบท ประกอบดว้ยกลุ่มคนท่ีอาศยัอยูใ่นชนบท มีบา้นเรือนกระจดักระจายทัว่ มกัอยูก่นัใน
ลกัษณะของหมู่บา้น มีการพึ่งพาอาศยักนัอยา่งใกลชิ้ด มีความสัมพนัธ์แบบปฐมภูมิ (Primary group) 
ท่ีมีลกัษณะความใกล้ชิดสนิทสนม มีความเก่ียวดองในลักษณะเครือญาติ เป็นศูนยก์ลางในการ
ติดต่อและท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกนั ไม่วา่จะเป็นงานบุญงานกุศล งานประเพณีร่ืนเริงต่างๆ ก็มกัจะ
ไดรั้บความร่วมมืออยา่งใกลชิ้ดภายในชุมชน ชุมชนเมือง ประกอบดว้ยกลุ่มคนท่ีมีขนาดใหญ่ อาศยั
อยูร่่วมกนัจ านวนมากภายในบริเวณท่ีมีขนาดเล็กจึงมกัจะอาศยัอยูอ่ยา่งแออดั มีความสัมพนัธ์แบบ
ทุติยภูมิ (Secondary group) ท่ีมีความสัมพนัธ์อย่างผิวเผินไม่ใกล้ชิดสนิทสนมเท่ากบัชุมชน
ชนบท มกัจะมีความเก่ียวขอ้งกนัเฉพาะในเร่ืองราวหรือกิจกรรมท่ีมีความสนใจร่วมกนัเท่านั้น 

2. วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ชุมชน วตัถุประสงคข์องการประชาสัมพนัธ์
ชุมชนจะมีความแตกต่างกนัไปในแต่ละองค์กร ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขนาดของชุมชนความตอ้งการของ
ชุมชน ทรัพยากรขององค์การ และเป้าหมายการประชาสัมพนัธ์ขององค์กร โดยวตัถุประสงค์ท่ี
ส าคญัของการประชาสัมพนัธ์ชุมชนอาจจ าแนกไดด้งัน้ี  

2.1  เพื่อช้ีแจงข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับองค์กรให้ชุมชนรับทราบ เช่น 
นโยบาย วตัถุประสงค์ กิจกรรมการด าเนินงาน หน้าท่ีความรับผิดชอบต่างๆ ขององค์การ ท่ีจะมี
ผลกระทบต่อชุมชน 
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2.2  เพื่อช้ีแจงและตอบโตข้อ้วิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ภายใน
ชุมชนท่ีมีความเขา้ใจท่ีไม่ถูกตอ้งต่อองคก์ร 

2.3  เพื่อแสดงถึงความส าคญัขององคก์รท่ีมีต่อชุมชนในฐานะท่ีเป็นผูส้ร้างสรรค์
ความเจริญใหก้บัชุมชนรวมถึงการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีชุมชนจดัข้ึน 

2.4  เพื่อรับฟังความคิดเห็นของชุมชนท่ีมีต่อนโยบายและการด าเนินการของ
องคก์ร 

2.5  เพื่อส่งเสริมสวสัดิการของชุมชน และเผยแพร่เก่ียวกับชุมชนเพื่อจูงใจ
นกัท่องเท่ียวและนกัธุรกิจใหเ้ขา้มาท่องเท่ียวและลงทุน เพื่อความเจริญกา้วหนา้ของชุมชน 

2.6  เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดกบักลุ่มคนในชุมชน โดยเฉพาะผูน้ าชุมชน
เพื่อใหค้วามร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษา อนัไดแ้ก่ โรงเรียน มหาวทิยาลยั และสถานศึกษาต่างๆ ใน
ชุมชน เช่น การใหทุ้นการศึกษา การใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ของสถาบนัการศึกษา เป็นตน้ 

2.7  เพื่อแสดงบทบาททางดา้นการส่งเสริมและอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม 
2.8  เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามยัของชุมชน เช่น การสนับสนุนโครงการเพื่อ

สุขภาพต่างๆ การบริจาคเคร่ืองมือแพทยใ์หโ้รงพยาบาลชุมชน 
2.9  เพื่อส่งเสริมด้านการกีฬา และนนัทนาการต่างๆ เช่น การให้การสนบัสนุน

อุปกรณ์กีฬาใหชุ้มชนการจดักิจกรรมบนัเทิงต่างๆ เพื่อการพกัผอ่นหยอ่นใจของชุมชน เป็นตน้ 
2.10  เพื่อสร้างความร่วมมือกบัองค์กรอ่ืนๆ ในชุมชน เพื่อสร้างความเขา้ใจอนัดี

ต่อกนั 
2.11  เพื่อแสดงบทบาทขององค์กรในการช่วยเหลือสังคมโดยรวม เช่น การจดั

กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่างๆ การใหก้ารสนบัสนุนและช่วยเหลือกิจกรรมทางสังคม เป็นตน้ 
เคร่ืองมือในการประชาสัมพนัธ์ 
1.  การเลอืกเคร่ืองมือหรือส่ือในการประชาสัมพันธ์ การเลือกเคร่ืองมือหรือส่ือท่ีจะใช้

ในการประชาสัมพนัธ์ในกรณีใดก็ตามตอ้งมีการก าหนดวตัถุประสงคข์องการประชาสัมพนัธ์ ส่ิงท่ี
เป็นตวัก าหนดเคร่ืองมือหรือส่ือท่ีจะใช้ประกอบดว้ย  กลุ่มเป้าหมายหรือผูรั้บสาร ตวัข่าวสารเอง 
องค์ประกอบดา้นเวลา และงบประมาณขององค์การ โดยปกติในการประชาสัมพนัธ์มกัจะใช้ส่ือ
มากกวา่หน่ึงอยา่ง ประเภทของเคร่ืองมือหรือส่ืออาจแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทหลกัๆ ไดแ้ก่ 

1.1  ส่ือท่ีสามารถควบคุมได ้(Controlled Media) เป็นส่ือท่ีองคก์ารสามารถควบคุม
ได้อย่างสมบูรณ์ทั้ งในด้านเน้ือหา รูปแบบ การผลิต และวิธีการเผยแพร่ไปสู่สาธารณชน
กลุ่มเป้าหมาย เช่น กระดานป้าย (Billboard) ซ่ึงองคก์ารสามารถควบคุมเน้ือหาและรูปร่างลกัษณะ
ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
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1.2  ส่ือท่ีไม่สามารถควบคุมได้ (Uncontrolled Media) เป็นส่ือท่ีองค์การ 
ไม่สามารถควบคุมไดเ้น่ืองจากองค์การไม่ใช่เจา้ของส่ือเหล่าน้ีดงันั้นจึงไม่สามารถบงัคบัให้ส่ือ
เหล่าน้ีเสนอข่าวสารท่ีองค์การต้องการได้ ลักษณะของส่ือแบบน้ีจะเป็นส่ือท่ีสามารถเข้าถึง
สาธารณชนจ านวนมากได้หรือเรียกว่าส่ือมวลชน (Mass Media) ตวัอย่างเช่น วิทยุ โทรทศัน์ 
หนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ 

ในการเลือกเคร่ืองมือหรือส่ือท่ีเหมาะสมกบัวตัถุประสงคข์องการประชาสัมพนัธ์ของ
องคก์ารควรพิจารณาส่ือท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

1) สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายสามารถเขา้ใจได ้
2) กลุ่มเป้าหมายมีความคุน้เคยในการใชแ้ละสามารถจดัหาไดอ้ยา่งสะดวก 
3) ส่ือท่ีใชค้วรสอดคลอ้งกบัความเช่ือ ทศันคติ และค่านิยมของกลุ่มเป้าหมาย 

 ดงันั้นเพื่อท่ีจะสามารถเลือกส่ือไดอ้ยา่งเหมาะสม ผูรั้บผิดชอบในการประชาสัมพนัธ์
ควรทราบถึงลกัษณะของส่ือประเภทต่างๆ ขอ้ดีขอ้เสียของส่ือแต่ละชนิด นอกจากน้ีควรพิจารณาถึง
ความครอบคลุมและต้นทุนของส่ือแต่ละประเภทเพื่อท่ีจะสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ในการ
ประชาสัมพนัธ์ขององคก์รได ้
  2.  ประเภทของเคร่ืองมือการประชาสัมพันธ์ เคร่ืองมือ (Tools) หรือส่ือ (Media) ใน
การประชาสัมพนัธ์วา่มีหลากหลาย เช่น ส่ือบุคคล (Personal Media) ส่ือมวลชน (Mass Media) ส่ือ
ส่ิงพิมพแ์ละเอกสาร (Printed Media) และการจดัเหตุการณ์พิเศษต่างๆ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

2.1 ส่ือบุคคล (Personal Media) ไดแ้ก่ ค  าพดู ซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการประชาสัมพนัธ์ 
2.2 ส่ือมวลชน (Mass Media) ไดแ้ก่ วิทยุกระจายเสียง หนงัสือพิมพ ์โทรทศัน์ 

ภาพยนตร์ 
2.3 ส่ือส่ิงพิมพแ์ละเอกสาร (Printed Media) วารสาร นิตยสาร ภาพน่ิง โปสเตอร์ 

และป้ายประกาศ 
2.4 การจดัวนัและสัปดาห์พิเศษ จดัการแสดงและนิทรรศการ การพบปะและการ

ประชุม ฯลฯ 
  การเลือกใช้เคร่ืองมือประชาสัมพนัธ์แต่ละประเภทตอ้งให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ 
เพราะเคร่ืองมือแต่ละประเภทมีขอ้ดีขอ้เสียแตกต่างกนัไป ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. ส่ือประเภทค าพูด (Spoken word) หรือส่ือส่วนบุคคล (Personal media) เป็นการ
ส่ือสารดว้ยวาจาหรือค าพดู หรือท่าทางประกอบ น ้าเสียง แววตา หรือสีหนา้ซ่ึงท าให้เกิดความเขา้ใจ
มาก ข้ึน การพูดหรือค าพูด เ ป็นหน่ึงในส่ือ ท่ีจ า เ ป็นในการประชาสัมพัน ธ์  ซ่ึ งผู ้ท  างาน 
ดา้นประชาสัมพนัธ์ตอ้งใช้อยู่เสมอการส่ือสารดว้ยวาจาหรือการใช้ค  าพูดเพื่อการประชาสัมพนัธ์
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สามารถน ามาใชใ้นการติดต่อส่ือสารทั้งภายในและภายนอกองคก์าร รูปแบบของการใชค้  าพูดหรือ
การส่ือสารดว้ยวาจามีมากมาย ดงัน้ี 

1.1 การส่ือสารด้วยวาจาภายในองค์การ เป็นการติดต่อส่ือสารระหว่างบุคคล
ภายในองคก์ร เช่น การส่ือสารระหวา่งเจา้หนา้ท่ีในองคก์ร การสั่งงาน  เป็นตน้ 

1.2 การบรรยายสรุป โดยผูบ้รรยายสรุปจะเป็นผูมี้ความรู้ในเร่ืองท่ีจะพูดเป็นอยา่ง
ดีเพื่อเป็นการอธิบายใหผู้ฟั้งมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอยา่งกวา้งๆ ในช่วงระยะเวลาท่ี
จ ากดั เช่น การศึกษาดูงาน 

1.3 การประชุม  ใช้ในการระดมความคิดเห็น แลกเปล่ียนความคิ ดเห็น  
การปรึกษาหารือ  เช่น ประชุมเชิงปฏิบติัการ การประชุมโตะ๊กลม การประชุมช้ีแจง เป็นตน้ 

1.4 การอภิปราย  เป็นการเสนอแนะความคิดเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิในเร่ืองใดเร่ือง
หน่ึงโดยเฉพาะแก่ผูเ้ขา้ร่วมการอภิปราย โดยมีผูด้  าเนินการอภิปรายเพื่อควบคุมการอภิปรายให้ได้
ตามวตัถุประสงค ์เช่น การอภิปรายกลุ่ม การอภิปรายถามตอบปัญหา เป็นตน้ 

1.5 การกล่าวปราศรัย เป็นการพดูอยา่งมีพิธีการ ในโอกาสเฉพาะต่างๆ 
1.6 การใหโ้อวาท เป็นการพดูเพื่อใหข้อ้คิด ค าแนะน าหรือกระตุน้เตือนในโอกาส

ท่ีส าคญัต่างๆ เช่น การใหโ้อวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัแก่คณะรัฐมนตรีในโอกาสเขา้รับ
ต าแหน่ง 

1.7 การกล่าวสุนทรพจน์ เป็นการพดูในโอกาสส าคญัต่างๆ ของบุคคลส าคญั 
1.8 การพดูในท่ีชุมชน เป็นการพดูต่อหนา้คนจ านวนมากหรือต่อหนา้สาธารณชน 

เช่น การแถลงเก่ียวกบันโยบาย วตัถุประสงค ์การด าเนินงานหรือผลงานขององคก์าร รวมทั้งการพูด
ช้ีชวนหรือท าความเขา้ใจกบัสาธารณชนในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 

  ขอ้ดีของส่ือประเภทค าพดู 
1.  เสียค่าใชจ่้ายนอ้ย 
2. ชักจูงและกระตุ้นความสนใจ เน่ืองจากการพูดได้เห็นหน้าตา ท่าทาง และ

น ้าเสียงของผูพ้ดู 
3. สามารถตอบสนองได้ทันที เ น่ืองจากเป็นการส่ือสารสองทางสามารถ

ตอบสนองไดอ้ยา่งทนัที 
4. เหมาะส าหรับการเผยแพร่ข่าวสารท่ีไม่สลบัซบัซอ้น 

  ขอ้เสียของส่ือประเภทค าพดู 
1. ค าพูดมีลักษณะไม่คงทนถาวร เม่ือพูดเสร็จแล้วก็ผ่านไปผูฟั้งไม่มีโอกาส

ทบทวนได ้
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2. ถา้ผูพ้ดูขาดทกัษะในการพดูจะท าใหผู้ฟั้งไม่เขา้ใจและรู้สึกเบ่ือหน่าย 
3. ไม่เหมาะส าหรับการเผยแพร่ข่าวสารท่ีซบัซอ้นเน่ืองจากไม่สามารถเห็นภาพได้

ชดัเจน 
4. การพูดเป็นส่ือท่ีมีขอบข่ายไม่กวา้งขวางหากสาธารณชนท่ีตอ้งการส่ือสารมี

ขนาดกวา้งขวางเกินไป 
  2. วทิยุกระจายเสียง เป็นส่ือเพื่อการประชาสัมพนัธ์ท่ีสามารถเขา้ถึงสาธารณชนอยา่ง
กวา้งขวางทั้งในเมืองหลวงและในภูมิภาคต่างๆ ทัว่ประเทศวทิยุเป็นส่ือท่ีมีราคาถูกดงันั้นประชาชน
จึงมีความสามารถจะมีวิทยุได้วิทยุจึงเป็นส่ือท่ีสามารถเขา้ถึงประชาชนไดอ้ย่างทัว่ถึง กวา้งขวาง 
และรวดเร็ว ใหส้าระความบนัเทิงทั้งข่าว ละคร เพลง วทิยจึุงเหมาะท่ีจะใชใ้นการประชาสัมพนัธ์กบั
กลุ่มเป้าหมายท่ีมีลกัษณะกระจดักระจายอยา่งกวา้งขวาง 
  ขอ้ดีของวทิยกุระจายเสียง 

1. สามารถครอบคลุมพื้นท่ีท่ีกวา้งขวางมาก 
2. มีความรวดเร็ว 
3. มีผลดา้นจิตวทิยาสูง สามารถใชน้ ้าเสียง จงัหวะ ลีลา สามารถเร้าอารมณ์หรือจูง

ใจไดง่้าย 
4. การฟังวิทยุสามารถท าได้ใน เวลา เ ดียวกับการท า กิจกรรมอย่า ง อ่ืน  

จึงไม่เป็นการเสียเวลา 
5. สามารถเขา้ถึงคนในทุกระดบัชั้น 
6. วทิยมีุราคาถูกจึงสามารถซ้ือหาไดง่้าย และสามารถพกพาไดง่้ายในทุกหนแห่ง 

   ขอ้เสียของวทิยกุระจายเสียง 
1. ไม่สามารถส่ือสารขอ้มูลข่าวสารท่ีสลบัซับซ้อนเม่ือเทียบกบัส่ือส่ิงพิมพอ่ื์นๆ 

ได ้ดงันั้นข่าวสารท่ีผา่นวทิยตุอ้งมีขนาดสั้น กระชบั และเขา้ใจไดง่้าย 
2. การส่ือสารทางวทิยขุาดความคงทนถาวร เม่ือออกอากาศแลว้ก็ผา่นไป ยากท่ีจะ

ยอ้นกลบัได ้
3. วทิยไุม่สามารถเสนอภาพไดต้อ้งใชเ้สียงเพียงอยา่งเดียว ดงันั้นอาจท าให้ผูฟั้งมี

ความเขา้ใจไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควร 
4. การจดัช่วงเวลาการออกอากาศตอ้งเลือกให้เหมาะสม มิฉะนั้นอาจไม่สามารถ

เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายได ้
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  3.  โทรทศัน์  เป็นส่ือท่ีไดรั้บความนิยมมากในปัจจุบนั เน่ืองจากสามารถส่ือไดท้ั้งภาพ
และเสียง และสามารถเขา้ถึงกลุ่มสาธารณชนเป็นจ านวนมากเพราะในปัจจุบนัทุกครัวเรือนสามารถ
เป็นเจา้ของโทรทศัน์ไดใ้นราคาถูกประชาชนสามารถรับชมข่าวสาร ความรู้ ความบนัเทิง รวมถึง
รับชมเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนสดๆ ไดอ้ยา่งสะดวกสบายอยูภ่ายในท่ีพกัอาศยัได ้

ขอ้ดีของโทรทศัน์ 
1. มีความเร้าใจ ดึงดูดใจ เน่ืองจากมีทั้งภาพและเสียง 
2. มีความรวดเร็วสูง และมีความน่าเช่ือถือ สามารถถ่ายทอดเหตุการณ์สดต่างๆ  

ไดท้นัที 
3. เหมาะส าหรับการส่ือสารขอ้มูลข่าวสารท่ีมีรายละเอียดมากหรือซบัซอ้นได ้
4. เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้จ  านวนมาก แมแ้ต่ประชาชนท่ีไม่รู้หนังสือก็สามารถ

รับชมโทรทศัน์ได ้
ขอ้เสียของโทรทศัน์ 
1. ไม่มีความคงทนถาวร เม่ือออกอากาศไปแลว้ก็ยากท่ีจะรับชมไดใ้หม่ 
2. ใช้ได้เฉพาะพื้นท่ีสัญญาณภาพสามารถไปถึงได้ เพราะอาจมีบางพื้นท่ีท่ีไม่

สามารถส่งสัญญาณไปถึงได ้
3. เป็นการส่ือสารทางเดียว ผูช้มไม่สามารถตอบสนองไดจึ้งอาจเกิดการเขา้ใจผิด

ในข่าวสารได ้
4. มีช่วงระยะเวลาออกอากาศจ ากดั ไม่สามารถออกอากาศตลอดวนัและทุกเวลาได ้
5. ค่าใชจ่้ายส าหรับเช่าช่วงเวลาในโทรทศัน์ค่อนขา้งแพง ดงันั้นอาจส่ือสารขอ้มูล

ไดจ้  ากดั 
4.  ภาพยนตร์  เป็นการส่ือสารทั้งภาพและเสียง ซ่ึงช่วยให้ผูช้มเกิดความรู้ ความเขา้ใจ

คลอ้ยตามตลอดจนเป็นการสร้างทศันคติแก่ผูช้มได ้ภาพยนตร์เพื่อการประชาสัมพนัธ์อาจฉายใน
โรงภาพยนตร์หรือฉายทางโทรทศัน์ก็ได ้

ขอ้ดีของภาพยนตร์ 
1. ภาพยนตร์ประกอบดว้ยแสง สี เสียง  และการเคล่ือนไหวท าให้เร้าความสนใจ

ของผูช้มและสร้างความประทบัใจ 
2. ภาพยนตร์สามารถอธิบายเร่ืองราวต่างๆ ได้อย่างละเอียด เช่น กระบวนการ 

เหตุการณ์ต่างๆ 
3. ภาพยนตร์สามารถควบคุมอตัราความเร็ว หยุดภาพหรือขยายภาพได้ตามท่ี

ตอ้งการ 
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  ขอ้เสียของภาพยนตร์ 
1. เสียค่าใชจ่้ายในการจดัท าสูง ไม่วา่จะเป็นเคร่ืองมืออุปกรณ์ นกัแสดง สถานท่ี ฯลฯ 
2. การจดัสร้างภาพยนตร์ตอ้งท าอยา่งมีคุณภาพและพิถีพิถนัมิฉะนั้นอาจไม่ไดรั้บ

ความสนใจ ท าใหไ้ม่คุม้กบัค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งเสียไป 
  5.  หนังสือพิมพ์  เป็นส่ือมวลชนท่ีสามารถเขา้ถึงประชาชนเป็นจ านวนมาก และมี
ระยะเวลาก าหนดออกท่ีแน่นอนเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ นอกจากน้ียงัมีราคาถูกและสามารถ
เปล่ียนแปลงเน้ือหาได้บ่อยคร้ังตามความตอ้งการ หนังสือพิมพ์จะมีเน้ือหาทั้งข่าวสาร บนัเทิง  
สารคดี และเร่ืองราวต่างๆ ท่ีเหมาะกับสาธารณชนแต่ละกลุ่ม เช่น หนังสือพิมพ์ด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง กีฬา บนัเทิง เป็นตน้ การประชาสัมพนัธ์ใชห้นงัสือพิมพเ์พื่อเป็นส่ือกลางในการเผยแพร่
ข่าวสารสู่ประชาชน 
  ขอ้ดีของหนงัสือพิมพ ์

1. มีความคงทนถาวรเม่ือเปรียบเทียบกบัวทิย ุโทรทศัน์ เม่ือผูอ่้านไม่เขา้ใจตอนใด
ก็สามารถยอ้นกลบัมาทบทวนใหม่ได ้และสามารถเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานอา้งอิงได ้

2. มีราคาถูก สามารถซ้ือหาไดง่้าย 
3. สามารถเข้าถึงประชาชนได้หลายกลุ่มอาชีพ เพราะหนังสือพิมพ์มีหลาย

ประเภท ประชาชนสามารถซ้ือหาหนงัสือพิมพป์ระเภทท่ีเหมาะสมกบัความสนใจได ้
4. หนงัสือพิมพส์ามารถเสนอข่าวหรือรายละเอียดจ านวนมากได ้และการเสนอ

ข่าวทางหนงัสือพิมพส์ามารถท าไดเ้ป็นประจ าทุกวนัหรือทุกสัปดาห์ได ้ดงันั้นประชาชนสามารถ
ติดตามข่าวสารไดอ้ยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 

5. หนังสือพิมพมี์ภาพประกอบช่วยดึงดูดความสนใจได้เม่ือเปรียบเทียบกบัส่ือ
วทิย ุ

ขอ้เสียของหนงัสือพิมพ ์
1. หนงัสือพิมพมี์ช่วงอายสุั้น เช่น หนงัสือพิมพร์ายวนัก็จะมีข่าวเปล่ียนทุกวนั 
2. หนงัสือพิมพไ์ม่สามารถเขา้ถึงประชาชนท่ีไม่รู้หนงัสือหรืออ่านไม่ออก และไม่

สามารถเขา้ถึงในพื้นท่ีท่ีมีการคมนาคมท่ีไม่สะดวก 
3. หนงัสือพิมพมี์ลกัษณะท่ีไม่น่าอ่านเม่ือเปรียบเทียบกบัส่ืออ่ืนๆ เช่น โทรทศัน์ 

นิตยสาร เป็นตน้ ถึงแมห้นงัสือพิมพจ์ะสามารถใส่ภาพประกอบไดแ้ต่ก็มีลกัษณะท่ีไม่สวยงาม
สะดุดตาม เน่ืองจากใชก้ระดาษราคาถูกไม่มีคุณภาพ 

4. ผูอ่้านหนงัสือพิมพจ์ะเลือกอ่านเฉพาะคอลมัน์ท่ีตนสนใจ ดงันั้นอาจไม่ไดรั้บ
ข่าวสารท่ีอยูค่อลมัน์ท่ีไม่ไดอ่้านได ้
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  6.  วารสาร  คือส่ิงพิมพ์ท่ีจดัพิมพอ์อกมาเป็นรูปเล่ม ซ่ึงองค์การจดัท าข้ึนเพื่อเผยแพร่
ข่าวสารเร่ืองราวต่างๆ แก่สาธารณชน โดยมีก าหนดระยะเวลาออกท่ีแน่นอนและต่อเน่ืองกนัไป วารสาร
สามารถใส่เน้ือหาเร่ืองราวต่างๆ ได้มากมายหลายประเภทตามความต้องการขององค์การ  
จึงเป็นเคร่ืองมือหรือส่ือท่ีใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มุ่งโดยตรงต่อกลุ่มเป้าหมาย
ท่ีตอ้งการ  มีเน้ือหาท่ีน่าสนใจ  น่าติดตามและสามารถเผยแพร่ข่าวสารไดเ้ป็นจ านวนมาก 
  ขอ้ดีของวารสาร 

1. สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดต้ามความตอ้งการ 
2. ดึงดูดความสนใจไดดี้ 
3. มีความยืดหยุ่นสูง สามารถเปล่ียนแปลงเน้ือหาและรูปเล่มให้เป็นไปตาม 

ความตอ้งการและงบประมาณขององคก์ารได ้
4. มีความต่อเน่ืองสูง 
5. สามารถใส่รายละเอียดท่ีตอ้งการส่ือสารไดเ้ป็นจ านวนมาก 

  ขอ้เสียของวารสาร 
1. ยบุเลิกไดง่้ายเม่ือขาดแคลนงบประมาณ 
2. หากผูจ้ดัท าไม่มีเวลาพออาจท าให้วารสารออกไม่ตรงตามก าหนดท าให้ขาด

ความต่อเน่ือง 
3. ส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายหากกลุ่มเป้าหมายไม่ใหค้วามสนใจ 

  7.  นิตยสาร เป็นส่ือส่ิงพิมพป์ระเภทหน่ึงท่ีมีความส าคญั นิตยสารมีรูปเล่มท่ีน่าสนใจ
เพราะมีความกะทดัรัดและสวยงาม มีระบบการพิมพท่ี์ประณีต ท าให้นิตยสารเป็นส่ือท่ีดึงดูดใจและ
จูงใจส าหรับผูอ่้าน สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างดีเน่ืองจากนิตยสารมีหลากหลายประเภท 
ท าใหส้ามารถเลือกตรงตามความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มได ้เช่น นิตยสารส าหรับเด็ก 
คอมพิวเตอร์ กีฬา สตรี รถยนต์ การแพทย ์เป็นตน้นอกจากน้ีนิตยสารยงัมีก าหนดออกทั้งเป็นราย
สัปดาห์ รายปักษ ์หรือรายเดือน 
  ขอ้ดีของนิตยสาร 

1. นิตยสารมีรูปเล่มสวยงาม มีระบบการพิมพท่ี์ประณีต จึงมีความน่าสนใจและน่าอ่าน 
2. นิตยสารสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มตามความตอ้งการขององคก์าร

ได ้เน่ืองจากนิตยสารมีหลากหลายประเภท 
3. สามารถเสนอเน้ือหาสาระจ านวนมากและซับซ้อนได้เม่ือเปรียบเทียบกับ

หนงัสือพิมพ ์
4. มีความคงทนถาวร ทบทวนข่าวสารได ้
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5. นิตยสารมีเน้ือหาสาระท่ีมีประโยชน์กบัผูอ่้าน 
6. นิตยสารสามารถสร้างหรือเปล่ียนทศันคติของผูอ่้านไดง่้าย เช่น แฟชัน่ เคร่ือง

แต่งกาย เน่ืองจากนิตยสารมีภาพประกอบท่ีสวยงามและเหมือนจริง 
ขอ้เสียของนิตยสาร 
1. ต้นทุนสูง เม่ือเปรียบเทียบกับส่ือส่ิงพิมพ์อ่ืน เช่น หนังสือพิมพ์ เพราะมี 

ความประณีตสวยงามกวา่ 
2. ขาดความรวดเร็ว ทนัเหตุการณ์ เน่ืองจากนิตยสารไม่ได้ออกรายวนัเหมือน

หนงัสือพิมพ ์
3. นิตยสารมกัมีราคาแพงกว่าเม่ือเทียบกบัหนังสือพิมพ์ จึงท าให้ประชาชนบาง

กลุ่มไม่สามารถซ้ือหาได ้
4. นิตยสารมีจ านวนจ าหน่ายและเผยแพร่ค่อนขา้งจ ากดั จึงท าให้ผูท่ี้ไดรั้บขอ้มูล

ข่าวสารนอ้ยกวา่เม่ือเทียบกบัหนงัสือพิมพ ์
  8.  ส่ือส่ิงพิมพอ่ื์นๆ 

1. จดหมายข่าว อยูใ่นรูปแบบของข่าว มีการพาดหวัข่าว และมีรายละเอียดเน้ือหา
แบบข่าวของหนงัสือพิมพ ์

2. จดหมายและถอ้ยแถลง    เป็นการจดัท ารายละเอียดขอ้มูลข่าวสารท่ีองค์การ
ตอ้งการส่ือสารแก่กลุ่มเป้าหมายดว้ยจดหมายหรือถอ้ยแถลง แลว้ส่งไปยงัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

3. แผ่นปลิวและใบแทรก เป็นเอกสารส่ิงพิมพ์ท่ีบรรจุข่าวสารหรือข้อเขียนท่ี
องค์การตอ้งการจะเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์มกัจะเป็นกระดาษแผน่เดียวในรูปของใบปลิวโดยอาจ
แจกดว้ยมือหรือแทรกตามหนงัสือพิมพห์รือนิตยสารต่างๆ 

4. โปสเตอร์และแผ่นป้ายประกาศ  มีจุดประสงค์เพื่อบอกกล่าวเผยแพร่ให้ผูดู้มี
ความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัตาม ดงันั้นโปสเตอร์และแผน่ป้ายประกาศตอ้งมีความสะดุดตา ดึงดูด
ความสนใจ 

ส่ือสังคม (Social Media)  ส่ือสังคมเป็นส่ือใหม่ (New Media) และมีบทบาทส าคญัใน
การประชาสัมพนัธ์คือ ส่ือสังคม (Social Media) ซ่ึงราชบณัฑิตยสถาน (2554) ไดบ้ญัญติัค าว่า 
“Social Media” ไวว้า่ “ส่ือสังคม” หมายถึงส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเป็นส่ือกลางท่ีให้บุคคลทัว่ไป 
มีส่วนร่วมสร้างและแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่างๆ ผา่นอินเทอร์เน็ตได ้ ส่ือเหล่าน้ีเป็นของบริษทั
ต่าง ๆ ให้บริการผา่นเวบ็ไซตข์องตน เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook), ไฮไฟฟ์ (Hi5) (อ่านวา่ ไฮ-ไฟ้),  
ทวติเตอร์ (Twitter),วกิิพีเดีย (Wikipedia) ฯลฯ 
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ภาสกร  เรืองรอง กล่าววา่ ส่ือสังคมออนไลน์ หรือ ส่ือสังคม หมายถึง ส่ือดิจิทลัหรือ
ซอฟแวร์ท่ีท างานอยู่บนพื้นฐานของระบบเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต อนัเป็นเคร่ืองมือในการ
ปฏิบติัการทางสังคมท่ีมีผูจ้ดัท าข้ึน โดยเม่ือผูส่้งสารพบเจอเร่ืองราว เหตุการณ์ บทความ 
ประสบการณ์ รูปภาพ วดีิโอและเพลงต่างๆ จึงน าขอ้มูลเหล่านั้นมาแบ่งปันกบัผูใ้ชใ้นโลกออนไลน์
ภายใตเ้ครือข่ายของตนไดรั้บรู้และใชป้ระโยชน์ร่วมกนัอยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (ภาสกร  
เรืองรอง และคณะ 2556) 
  สุรศกัด์ิ  ปาเฮ กล่าวว่า ส่ือสังคมออนไลน์ หมายถึง เคร่ืองมือหรือรูปแบบจากเวบ็ 2.0  
ท่ีน ามาใช้ในเชิงบูรณาการของเน้ือหาผ่านการถ่ายทอดจากการเขียนและการส่งผ่านข้อมูลผ่านทาง
เว็บไซต์หรือเว็บเพ็จ และส่ือประเภทดังกล่าวสามารถน ามาใช้ในการเรียนการสอนของครูได้ใน
หลากหลายรูปแบบ เช่น discussion, forum, blogs, wikis และ 3d virtual worlds เป็นตน้ (สุรศกัด์ิ  ปาเฮ 
2556) 
  สรุปได้ว่าส่ือสังคมเป็นส่ือประเภทหน่ึงท่ีผู ้ใช้ใช้เป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอด 
ความคิดเห็นประสบการณ์ และเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนขอ้มูลผ่านเวบ็ไซต์ของตนส่งถึงเครือข่าย
หรือกลุ่มของตนไดรั้บรู้และใชป้ระโยชน์ร่วมกนั 
  กฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ ( Social Media Roles of 
Engagement ) เน่ืองจากส่ือสังคมหรือ Social Media เป็นส่ือท่ีทรงพลงัและมีอิทธิพลต่อสังคม
ค่อนขา้งสูงในปัจจุบนั ดงันั้นในทางปฏิบติัเพื่อก่อให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดส าหรับ
การน ามาใช้ ผูใ้ช้ส่ือสังคมตอ้งค านึงถึงกฎเกณฑ์และแนวปฏิบติัต่อการใช้ส่ือสังคมในประเด็น
ส าคญับางประการดงัน้ี  
  1. ตอ้งรู้ถึงแนวนโยบายขององคก์าร/หน่วยงาน ต่อการใชส่ื้อส่ือสังคมออนไลน์เพื่อ
การพฒันางาน  
  2. ตอ้งตระหนกัในการใชส่ื้อส่ือสังคมออนไลน์วา่ ส่ือดงักล่าวน้ีจะเป็นส่ือท่ีมีรูปแบบ
และลกัษณะของระบบการท างานแบบผสมผสาน ทั้งการประสานงานและประสานคนในองคก์าร  
  3. ตอ้งมีความชดัเจนในการก าหนดบทบาทหน้าท่ี เพื่อวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ใน
ประเด็นหรือสาระท่ีเกิดข้ึนจากการใชส่ื้อส่ือสังคมออนไลน์  
  4. ค านึงอยู่เสมอว่าขั้นตอนการด าเนินงานจะท าอะไรก่อน-หลงัในการใช้ส่ือสังคม 
ทุกคร้ัง 
  5. ค านึงถึงหลกัส าคญัของการให้เกียรติและการยอมรับในขอ้มูลปฐมภูมิของผูเ้ป็น
เจา้ของหรือเป็นลิขสิทธ์ิหรือสิทธิบตัรท่ีนามาใชใ้นโลกแห่งสังคมออนไลน์  

6. พึงใชส่ื้อส่ือสังคมออนไลน์อยา่งระมดัระวงัและสุขมุรอบคอบ (Use Discretion )  
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7. ใช้ส่ือส่ือสังคมออนไลน์แบบกลัยาณมิตร มีความสุภาพเรียบร้อยและมีมารยาท 
ในการใช ้ 

8. การผลิตเน้ือหาสาระหรือส่ือ ใหต้รงตามสมรรถนะ ความรู้ความสามารถของผูใ้ช ้ 
9. การเช่ือมโยงส่ือความหมายเพื่อการโตต้อบระหวา่งกนั ควรค านึงถึงธรรมชาติแห่ง

ความเป็นเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนัอยา่งเหมาะสมตามอตัภาพ  
10. ตอ้งยอมรับในขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน และรีบด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขขอ้ผิดพลาด

เหล่านั้น 
จะเห็นได้ว่าส่ือแต่ละประเภทมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน ดังนั้ น ในการเลือกส่ือ 

จึงควรค านึงถึงองค์ประกอบต่างๆ เช่น กลุ่มเป้าหมาย นโยบายผู ้บริหาร งบประมาณ และ 
ความคุม้ค่า เป็นตน้ เพื่อใหส้ามารถใชส่ื้อไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด 

 แนวคิดและทฤษฎกีารส่ือสาร 

  การส่ือสารเป็นกระบวนการส าคญัในการติดต่อและส่ือความหมาย การส่ือสารเป็นส่ิง
ท่ีท าให้เกิดความสัมพนัธ์ของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการพูด การเขียน การฟัง การมองเห็น การส่ง
สัญญาณ ฯลฯ การส่ือสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เป็นกระบวนการส่ือสาร ( communication 
process) รูปแบบหน่ึงซ่ึงมีองคป์ระกอบพื้นฐานของกระบวนการ 5 ประการ เช่นเดียวกบัการส่ือสาร
รูปแบบอ่ืนๆ 
  ณัฏฐ์ชุดา  วิจิตรจามรี กล่าวว่าถึงความหมายของการส่ือสารไวอ้ย่างกวา้งๆ ว่าการ
ส่ือสาร คือ พฤติกรรมใดๆ ของแต่ละบุคคลท่ีก่อให้เกิดความหมาย หรือเป็นปฏิกิริยาระหว่างกนั
ทางสังคมโดยอาศยัระบบสัญลกัษณ์และข่าวสาร และเป็นการส่งขอ้มูล ความคิด อารมณ์ ความ
ช านาญ และอ่ืนๆ โดยการใช้สัญลักษณ์ค า รูปภาพ ตัวเลข แผนภูมิ และอ่ืนๆ ตลอดจนเป็น
กระบวนการท่ีถ่ายทอดความคิดจากแหล่งหน่ึงไปยงัผูรั้บโดยตั้งใจท่ีจะเปล่ียนพฤติกรรมของผูรั้บ 
รวมถึงเป็นการกระท าโดยบุคคลเดียวหรือหลายบุคคลในการส่งและการรับข่าวสาร ซ่ึงอาจถูก
บิดเบือนด้วยส่ิงรบกวนภายใตส้ภาพผลกระทบและโอกาสท่ีท าให้เกิดขอ้มูลยอ้นกลบั ซ่ึงการจะน า
ความหมายใดไปใชต้อ้งพิจารณาวตัถุประสงคแ์ละแนวความคิดเก่ียวกบัการส่ือสารเป็นหลกั (ณัฎฐ์ชุดา  
วจิิตรจามรี 2554) 
  Harold D. Lasswell (อา้งถึงใน (อภิชจั  พุกสวสัด์ิ 2556))นกัสังคมวิทยาอธิบายโดยให้
ค  านิยามพฤติกรรมการส่ือสารไวอ้ยา่งชดัเจนเป็นกระบวนการ โดยช้ีให้เห็นถึงแต่ละองคป์ระกอบท่ี
สัมพนัธ์กนั และสามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บัการส่ือสารเพื่อการประชาสัมพนัธ์ ดงัน้ี 

“ใคร (who),พูดอะไร (say what),ผา่นส่ือใด (in which channel),กบัใคร (to whom),
เกิดผลอยา่งไร (with what effect?)” 



 30 
 

 

เม่ือน าแบบจ าลองกระบวนการส่ือสารของลาสเวลล์ (Lasswell) มาพิจารณาในเชิง 
การประชาสัมพนัธ์ อาจวเิคราะห์ไดด้งัน้ี  S-M-C-R-E 

S (source) หมายถึง ผูส่้งสาร คือ นกัประชาสัมพนัธ์หรือองคก์รท่ีท าประชาสัมพนัธ์ 
M (message) หมายถึง สาร คือ การพูดหรือการเขียนเพื่อการประชาสัมพนัธ์ 

ท่ีถ่ายทอดในรูปแบบต่างๆ เช่น ข่าวประชาสัมพนัธ์ ภาพข่าวประชาสัมพนัธ์ บทสัมภาษณ์ บทความ 
สารคดี ฯลฯ 

C (channel) หมายถึง ส่ือหรือช่องทางการส่ือสาร คือ ส่ือเพื่อการประชาสัมพนัธ์อาจ
เป็นไดถึ้งส่ือบุคคล ส่ือมวลชน ส่ือเฉพาะกิจ เป็นตน้ 

R (receiver) หมายถึงผูรั้บสาร คือ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในแผนงานประชาสัมพนัธ์ 
กลุ่มเป้าหมายอาจแบ่งง่ายๆ เป็น 2 ประเภท คือ กลุ่มเป้าหมายภายในและกลุ่มเป้าหมายภายนอก 

E (effect) หมายถึง ผลลัพธ์ท่ีเกิด คือ ผลของการส่ือสารท่ีเกิดข้ึนแก่ผูรั้บสาร 
ในกระบวนการการส่ือสารเพื่อการประชาสัมพนัธ์ 
  2.1 กระบวนการส่ือสาร องคป์ระกอบและกระบวนการส่ือสารวา่มีความสัมพนัธ์กนั
เป็นอยา่งมาก เพราะการส่ือสารมีองคป์ระกอบและเป็นกระบวนการซ่ึงท าให้เกิดการไหลเวียนของ
สารจากผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสารไม่วา่สารนั้นจะเป็นวจันะ (Verbal Message) คือ ภาษาพูด หรือสารท่ี
เป็นอวจันะ (Nonverbal Message) เช่น แหวนแทนความรัก เป็นตน้ ในกระบวนการการส่ือสารผูส่้ง
สารและผูรั้บสารสามารถใช้ช่องทางการส่ือสารได้หลายๆ ช่องทางทั้ งโดยตั้งใจเพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการหรือโดยไม่ไดต้ั้งใจแต่เป็นการใชช่้องทางการส่ือสารแบบอตัโนมติั เช่น ใช้
ช่องทางการส่ือสารดว้ยการพูดและใช้ท่าทางแสดงประกอบการส่ือสารโดยไม่รู้ตวั (กาญจนา  มี
ศิลปวกิกยั 2553) 
  จะเห็นได้ว่าการส่ือสารเป็นกระบวนการท่ีไม่หยุดน่ิง เป็นกระบวนการท่ีถ่ายทอด
ความหมายและมีผลกระทบเกิดข้ึนทั้งต่อผูส่้งสารและผูรั้บสาร การส่ือสารเป็นเร่ืองเฉพาะตวัและ
จ าเป็นตอ้งมีการอธิบายความหมายของสัญลกัษณ์ท่ีใช้เพื่อความเขา้ใจทุกซ่ึงกระบวนการส่ือสาร
ระหวา่งผูส่้งสารและผูรั้บสารนั้นสามารถพิจารณาได ้3 ลกัษณะ ดงัน้ี 
 กระบวนการส่ือสารท่ีมีลักษณะเป็นเส้นตรง (Linear View) เป็นกระบวนการท่ี 
ผูส่้งสาร (ผูพ้ดู) ส่งสารไปยงัผูรั้บสาร (ผูฟั้ง) หรือผูพ้ดูจะท าหนา้ท่ีพดูและผูฟั้งท่ีจะท าหนา้ท่ีฟัง 
 
 
แผนภูมิที ่2 กระบวนการส่ือสารแบบเส้นตรง 

Speaker  Listener  Speaker  Listener 
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 กระบวนการส่ือสารในรูปของการมีปฏิสัมพันธ์ (Interactional View) โดยผูส่้งสาร  
(ผูพ้ดู) และผูรั้บสาร (ผูฟั้ง) จะผลดัการเป็นผูส่้งสารและผูรั้บสาร 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที ่3 กระบวนการส่ือสารแบบการมีปฏิสัมพันธ์ 
 กระบวนการส่ือสารในรูปแบบของการส่ือสารกันภายใต้สภาวการณ์เปล่ียนแปลงท่ี
เกิดขึน้ (Transactional View)  เป็นกระบวนการส่ือสารท่ีเกิดข้ึนไม่วา่จะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ก็ตาม 
โดยทั้งผูส่้งสารและผูรั้บสารจะอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะส่งสารและรับสารในเวลาเดียวกนั กล่าวคือ  
ผู ้ส่งสารอาจได้รับการตอบรับ (Feedback) จากผู ้รับสารซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผู ้ส่งสารต้องการ และ 
ในขณะเดียวกนัผูส่้งสารจะเป็นฝ่ายรับสารจากผูรั้บสาร ซ่ึงขณะน้ีกลบัเป็นผูรั้บสารแลว้ 
 
 
 
  
 
 
แผนภูมิที ่4 กระบวนการส่ือสารแบบ Transactional View 
     2.2   แบบจ าลองการส่ือสาร  แนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารมีการเปล่ียนแปลงและมีความ
ซบัซ้อนมากข้ึน นกัทฤษฎีจากหลายสาขาวิชาจึงไดคิ้ดคน้แบบจ าลองทางการส่ือสารข้ึน ซ่ึงจะเป็น
เคร่ืองมือเชิงความคิดท่ีใช้แสดงกระบวนการหรือโครงสร้างของการส่ือสาร เพื่อช่วยให้เกิดความ
เขา้ใจในความหมายของการส่ือสารไดดี้ข้ึนและเห็นมุมมองของนกัทฤษฎีท่ีมีต่อการส่ือสาร 

1. แบบจ าลองการส่ือสารของเบอร์โล  แบบจ าลองการส่ือสารของเบอร์โล  
เนน้ความส าคญัขององคป์ระกอบส าคญั 4 องคป์ระกอบในกระบวนการส่ือสาร ไดแ้ก่ ผูส่้งสาร สาร 
ช่องสาร และผูรั้บสาร ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ผู้ส่งสาร  คือ บุคคลท่ีส่งหรือถ่ายทอดขอ้มูล ข่าวสารท่ีเป็นทั้งวจันะและอวจันะ
โดยมีคุณสมบติัท่ีเอ้ือต่อความส าเร็จของการส่ือสาร 5 ประการ คือ 

Speaker   Listener 

  

Speaker   Listener 

 

Speake

r/Listen

Listene

r/ 
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- ทกัษะการส่ือสาร คือ ความสามารถทั้งในด้านการพูด การเขียน ท่ีเป็นวจั
นภาษาและความสามารถเชิงอวจันภาษา  

- ความรู้ หมายถึง ความรู้ในเร่ืองของขอ้มูลข่าวสารท่ีจะถ่ายทอดไปยงัผูรั้บสาร 
- ทศันคติ หมายถึง ความรู้ ความคิดเห็น และความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อบุคคล 

เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงท่ีมีผลต่อพฤติกรรมและการแสดงออกของผูส่้งสาร 
- ระบบสังคมและวฒันธรรม หมายถึง กรอบ กฎ ระเบียบ ตลอดจนการด าเนิน

ชีวติ ความเช่ือ ค่านิยม ศิลปวฒันธรรม ประเพณี ท่ีผูส่้งสารไดรั้บจะมีอิทธิพลต่อการส่ือสาร 
สาร  คือ เน้ือหาสาระท่ีเป็นทั้งวจันภาษาและอวจันภาษา ซ่ึงเบอร์โลไดจ้ดัเป็น 5 

องคป์ระกอบ คือ 
- รหัสสาร หมายถึง ส่วนท่ีเล็กท่ีสุดของสาร เช่น ส่วนประกอบในภาษา อาทิ 

พยญัชนะ วรรณยกุต ์เป็นตน้ 
- เน้ือหาสาร หมายถึง ขอ้ความหรือขอ้มูลท่ีผูส่้งสารตั้งใจจะส่ือสารออกไป 
- การจดัเรียงล าดบัสาร หมายถึง การเรียบเรียงเน้ือหาของสารตามความถนัด

หรือความประสงคข์องแต่ละบุคคล 
- องคป์ระกอบยอ่ยของสาร หมายถึง ค าน า เน้ือเร่ือง หรือสรุป จากเน้ือหาสารท่ี

ตอ้งการจะส่ือสาร 
- โครงสร้างของสาร หมายถึง การจดัเน้ือหาสารให้เป็นไปตามภาษาของผูส่้ง

สาร  
ช่องสาร คือ ช่องทางท่ีใช้ในการถ่ายทอดสาร ซ่ึงเบอร์โลได้วิเคราะห์ถึง

ประสาทสัมผสัทั้งหา้ท่ีมีส่วนในการส่ือสาร ดงัน้ี 
- การมองเห็น เป็นการสร้างการรับรู้ ถือเป็นการส่ือสารเชิงอวจันะ 
- การไดย้ิน เป็นการสร้างการรับรู้ สร้างความเขา้ใจถึงแมบ้างคร้ังอาจไม่เขา้ใจ

ภาษาในการส่ือสารทั้งหมด เน่ืองจากอาจมีปริภาษา (Paralanguage) เช่น การกระแอม หรือการท า
เสียงต่างๆ ซ่ึงสามารถตีความหมายได ้

- การดมกล่ิน เป็นการสร้างการรับรู้และตีความไดถึ้งกล่ินดอกไม ้กล่ินน ้ าหอม 
กล่ินอาหาร เป็นตน้ 

- การล้ิมรส เป็นการสร้างการรับรู้ถึงรสชาติวา่เผด็ จืด ขม หรือเคม็ 
- การสัมผสั เป็นการสร้างความรู้สึกจากการสัมผสั ซ่ึงมนุษยส์ามารถส่ือสารถึง

กนัได ้เช่น แม่กอดลูกเป็นการสร้างการรับรู้ถึงความรักและความอบอุ่น 



 33 
 

 

ผู้ รับสาร คือ ผูท่ี้อยู่ปลายทางของกระบวนการส่ือสาร ซ่ึงมีความส าคญัต่อ
ความส าเร็จของการส่ือสาร มีองคป์ระกอบเช่นเดียวกบัผูส่้งสาร ทั้งน้ีในการส่ือสารตามสถานการณ์
จริงส่วนประกอบทั้งหมดของ SMCR อาจไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

ผู้ส่งสาร 
(Source) 

สาร 
(Message) 

ช่องสาร 
(Channel) 

ผู้รับสาร 
(Receiver) 

ทกัษะในการส่ือสาร 
(Communication 

Skills) 

รหสัสาร 
(Message Code) 

การมองเห็น 
(Seeing) 

ทกัษะในการส่ือสาร 
(Communication 

Skills) 
ความรู้ 

(Knowledge) 
เน้ือหาของสาร 

(Message Content) 
การไดย้นิ 
(Hearing) 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ทศันคติ 
(Attitudes) 

การเรียงล าดบัสาร 
(Message Treatment) 

การดมกล่ิน 
(smelling) 

ทศันคติ 
(Attitudes) 

ระบบสังคมและ
วฒันธรรม 

(Social and Culture 
System) 

องคป์ระกอบยอ่ยของ
สาร 

(Elements) 

การล้ิมรส 
(Tasting) 

ระบบสังคมและ
วฒันธรรม 

(Social and Culture 
System) 

 
โครงสร้างของสาร 

(Structure) 
การสัมผสั 
(Touching) 

 

แผนภูมิที ่5 แบบจ าลองการส่ือสารของเบอร์โล 
2. แบบจ าลองการส่ือสารของลาสเวลล์ (The Lasswell Model) แบบจ าลอง 

การส่ือสารของลาสเวลล์ อธิบายถึงกระบวนการส่ือสารเชิงพฤติกรรม เป็นการศึกษาเก่ียวกบัผูรั้บ
สารและผูส่้งสารรวมไปถึงเน้ือหาข่าวสาร ชนิดของส่ือ และผลอนัเกิดจากการกระท า แบบจ าลอง
การส่ือสารของลาสเวลล์จะตั้งเป็นค าถามเก่ียวกบัผูส่้ง ผูรั้บ และผลของการส่ือสาร มีองคป์ระกอบ 
ดงัน้ี 

1. ใคร (Who) 
2. พดูอะไร (Says What) 
3. ผา่นช่องทางใด (in Which Channel) 
4. ถึงผูใ้ด (To Whom) 
5. เกิดผลอยา่งไร (With What Effect) 
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Who 
(Communicator) 

 Says what 
(Message) 

 
 

In which 
channel 

(Medium) 

 
 

To whom 
(Reciever) 

 
 

With what 
effect 

(Effect) 
ใคร  พดูอะไร  ผา่นช่องทาง

ใด 
 ถึงผูใ้ด  เกิดผล

อยา่งไร 
แผนภูมิที ่6 แบบจ าลองของลาสเวลล์ 

3. แบบจ าลองของชแรมม ์(The Schramm Model) ชแรมมไ์ดคิ้ดคน้แบบจ าลองท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารระหวา่งมนุษยแ์ละการส่ือสารมวลชน ซ่ึงแบบจ าลองการส่ือสารของชแรมม์
บางแบบจ าลองไดน้ าแนวคิดของออสกดู (Charles  Osgood) มาปรับใชเ้พื่อการส่ือสารของมนุษย ์

แบบท่ี 1 แหล่งสารท าการเขา้รหสัสารเพื่อเป็นสัญญาณไปยงัจุดหมายปลายทาง 
ซ่ึงจะท าการถอดรหสัสารท่ีไดรั้บมา แหล่งสารหรือผูส่้งสารจะท าหนา้ท่ีในการเขา้รหสั โดยส่งเป็น
สัญญาณเพื่อให้ผูรั้บหรือจุดหมายปลายทางท าหน้าท่ีในการถอดรหัส ซ่ึงการส่ือสารน้ีจะประสบ
ความส าเร็จมากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัความเขา้ใจในสัญญาณนั้น 

 
แหล่งสาร เขา้รหสั  สัญญาณ  ถอดรหสั จุดหมาย

ปลายทาง 
Source Encoder  Signal  Decoder Destination 

แผนภูมิที ่7 แบบจ าลองการส่ือสารของชแรมม์ (แบบที ่1) 
  แบบท่ี 2  เน้นประสบการณ์ร่วม (Field of Experience) ระหว่างผูส่้งสารและ
ผูรั้บสาร จะเนน้ความส าคญัในเร่ืองประสบการณ์ของผูส่้งสารและผูรั้บสารในทุกๆ เร่ือง เช่น ภาษา 
ทศันคติ วฒันธรรม ความเช่ือ ค่านิยม ศิลปะการตีความ เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที ่8 แบบจ าลองการส่ือสารของชแรมม์ (แบบที ่2) 
  แบบท่ี 3 เป็นการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูส่ื้อสาร ซ่ึงทั้ งสองฝ่ายต้องท างาน
เหมือนกันในระหว่างท่ีท าการส่ือสาร คือการเข้ารหัสสาร แปลความ และถอดรหัสให้เป็น

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://bp3.blogger.com/_kQDTt_SB2Mo/RuT2JtRHiAI/AAAAAAAAAB8/92y5IdM8yzw/s400/3.GIF&imgrefurl=http://aphichit-siriwong.blogspot.com/2007/09/3.html&h=196&w=400&tbnid=MonhDkEVei_pvM:&zoom=1&docid=crYbEI7aeO6ekM&ei=RizTVNjsEY7-ugSQ-YH4AQ&tbm=isch&ved=0CCkQMygJMAk
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://bp3.blogger.com/_kQDTt_SB2Mo/RuT2JtRHiAI/AAAAAAAAAB8/92y5IdM8yzw/s400/3.GIF&imgrefurl=http://aphichit-siriwong.blogspot.com/2007/09/3.html&h=196&w=400&tbnid=MonhDkEVei_pvM:&zoom=1&docid=crYbEI7aeO6ekM&ei=RizTVNjsEY7-ugSQ-YH4AQ&tbm=isch&ved=0CCkQMygJMAk
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://bp3.blogger.com/_kQDTt_SB2Mo/RuT2JtRHiAI/AAAAAAAAAB8/92y5IdM8yzw/s400/3.GIF&imgrefurl=http://aphichit-siriwong.blogspot.com/2007/09/3.html&h=196&w=400&tbnid=MonhDkEVei_pvM:&zoom=1&docid=crYbEI7aeO6ekM&ei=RizTVNjsEY7-ugSQ-YH4AQ&tbm=isch&ved=0CCkQMygJMAk
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://bp3.blogger.com/_kQDTt_SB2Mo/RuT2JtRHiAI/AAAAAAAAAB8/92y5IdM8yzw/s400/3.GIF&imgrefurl=http://aphichit-siriwong.blogspot.com/2007/09/3.html&h=196&w=400&tbnid=MonhDkEVei_pvM:&zoom=1&docid=crYbEI7aeO6ekM&ei=RizTVNjsEY7-ugSQ-YH4AQ&tbm=isch&ved=0CCkQMygJMAk
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://bp3.blogger.com/_kQDTt_SB2Mo/RuT2JtRHiAI/AAAAAAAAAB8/92y5IdM8yzw/s400/3.GIF&imgrefurl=http://aphichit-siriwong.blogspot.com/2007/09/3.html&h=196&w=400&tbnid=MonhDkEVei_pvM:&zoom=1&docid=crYbEI7aeO6ekM&ei=RizTVNjsEY7-ugSQ-YH4AQ&tbm=isch&ved=0CCkQMygJMAk
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://bp3.blogger.com/_kQDTt_SB2Mo/RuT2JtRHiAI/AAAAAAAAAB8/92y5IdM8yzw/s400/3.GIF&imgrefurl=http://aphichit-siriwong.blogspot.com/2007/09/3.html&h=196&w=400&tbnid=MonhDkEVei_pvM:&zoom=1&docid=crYbEI7aeO6ekM&ei=RizTVNjsEY7-ugSQ-YH4AQ&tbm=isch&ved=0CCkQMygJMAk
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://bp3.blogger.com/_kQDTt_SB2Mo/RuT2JtRHiAI/AAAAAAAAAB8/92y5IdM8yzw/s400/3.GIF&imgrefurl=http://aphichit-siriwong.blogspot.com/2007/09/3.html&h=196&w=400&tbnid=MonhDkEVei_pvM:&zoom=1&docid=crYbEI7aeO6ekM&ei=RizTVNjsEY7-ugSQ-YH4AQ&tbm=isch&ved=0CCkQMygJMAk
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สัญลกัษณ์ ส่งไปยงัผูรั้บสาร ซ่ึงเม่ือรับเน้ือหาข่าวสารไวแ้ลว้ ก่อนท่ีจะท าการส่งสารออกไป ก็ตอ้ง
น าสารท่ีจะส่งออกมาเขา้รหสั แปลความ และถอดรหสั เช่นกนั แลว้ส่งกลบัไปยงัผูรั้บหรือผูส่้งใน
คร้ังแรก 

4.  แบบจ าลองการส่ือสารของอริสโตเติล มีเป้าหมายเพื่อการโนม้นา้วใจ ผูส่ื้อสาร
ท่ีประสบความส าเร็จตอ้งตีความ ควบคุม และปรับการส่ือสารใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงลกัษณะของ
แบบจ าลองน้ีมีลักษณะเป็นเส้นตรง (Linear) ท่ีแสดงขั้นตอนของการส่ือสารโดยเร่ิมต้นจาก 
บุคคลหน่ึงถ่ายทอดความคิดหรือความรู้สึกไปยงัอีกบุคคลหน่ึง โดยปราศจากกิริยาตอบกลับ 
(Feedback) ท่ีจะแสดงให้เห็นในลกัษณะท่ีเป็นพลวตั (Dinamic) และซับซ้อนของกระบวนการ
ส่ือสาร (แผนภูมิท่ี 8) 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที ่9 แบบจ าลองการส่ือสารของอริสโตเติล 

5. แบบจ าลองการส่ือสารของแชนนันและวีเวอร์ โคลด แชนนัน และวอร์เรน  
วีเวอร์ (Clarde Shannon and Warren Weaver) ไดส้ร้างแบบจ าลองเชิงเทคนิค (Technical Model)  
ท่ีมีลกัษณะเป็นเส้นตรง โดยเน้นถึงการถ่ายทอดสารท่ีเท่ียงตรงในสถานการณ์การส่ือสารต่างๆ 
ประกอบดว้ยแหล่งขอ้มูลข่าวสาร (Information source) สาร (Message) เคร่ืองส่งหรือตวัถ่ายทอด 
(Transmitter) ซ่ึงเคร่ืองส่งจะผลิตสัญญาณ (Signal) และส่งไปยงัผูรั้บสาร (Reciever) และจุดหมาย
ปลายทาง (Destination) ในกระบวนการส่ือสารจะมีแหล่งของส่ิงรบกวน (Noise) ท่ีส่งผลต่อ 
การรับสาร กระบวนการส่ือสารเกิดข้ึนเม่ือแหล่งสารท าหน้าท่ีสร้างสาร สารจะถูกสร้างข้ึน 
เป็นสัญญาณโดยตวัถ่ายทอด สัญญาณจะถูกปรับเปล่ียนใหเ้หมาะแก่ทางติดต่อซ่ึงน าไปถึงผูรั้บ ผูรั้บ
จะท าหน้าท่ีเหมือนตวัถ่ายทอด โดยการยอ้นสร้างสารอีกคร้ังหน่ึงจากสัญญาณท่ีได้รับมา สารท่ี
ได้รับก็จะไปถึงจุดหมายปลายทาง อย่างไรก็ตาม การส่ือสารอาจล้มเหลวหากสารท่ีผูส่้งสาร 
ถูกรบกวน ซ่ึงจะท าใหผู้รั้บสารสร้างสารข้ึนใหม่ท่ีมีความหมายไม่เหมือนท่ีผูส่้งสารส่งมา 

ผูส่้งสาร ผูรั้บสาร 

ข่าวสาร 
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แผนภูมิที ่10 แบบจ าลองของแชนนันและวเีวอร์ 
  6. แบบจ าลองของแดนซ์ แดนซ์ (Dance) ไดเ้สนอแบบจ าลองกระบวนการส่ือสาร

ท่ีเนน้ลกัษณะความเป็นธรรมชาติเชิงพลวตั คือ แสดงถึงความเคล่ือนไหว และความไม่หยุดน่ิงของ
การส่ือสาร แบบจ าลอง แสดงให้เห็นวา่กระบวนการส่ือสาร มีความคลายคลึงกบักระบวนการทาง
สังคมทั้ งหลายซ่ึงประกอบด้วยปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ท่ีมีความสัมพันธ์กัน ทั้ งหมดนั้ นมี 
การเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ือง ตลอดเวลา รูปท่ีไหลเวยีนไป แสดงวา่ลกัษณะต่างๆของกระบวนการ
ส่ือสารไดเ้ปล่ียนไปอยา่งไรในช่วงเวลาท่ีผา่นมา เช่น ในการพดูคุยกนั หรือการฟังบรรยาย ขอบเขต
ความคิดของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารก็จะกวา้งข้ึนตลอดเวลา คือมีความรู้เพิ่มมากข้ึน นั่นเอง  
ในบางกรณีรูปเวียนก็จะผ่ายกวา้งข้ึนมาก เพราะพื้นท่ีความรู้เดิมเก่ียวกบัหัวขอ้ท่ีส่ือสารกนัมีมาก 
ในขณะท่ีบางกรณีท่ีมีพื้นความรู้เล็กนอ้ย รูปเวยีนก็จะผายออกไม่มากนกั 

 2.3   เทคโนโลยีการส่ือสาร  มีความส าคญัต่อการบริหารงานในองค์กร เพราะท าให ้
คนในองค์กรสามารถโตต้อบกนัไดท้นัทีทนัใด และการรับส่งสารไม่ตอ้งใช้เวลานาน เทคโนโลยี
การส่ือสารนั้ นมีความส าคัญต่อองค์การในแง่ท่ีว่าเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีทันสมัยจะท าให้
ประชาชนมองวา่องคก์ารนั้นมีความน่าเช่ือถือและมีประสิทธิภาพในการท างาน เพราะสามารถช่วย
ให้ประหยดัเวลาในการท างานและงานมีความถูกตอ้งสูง รวมถึงลดค่าใชจ่้ายในการส่ือสารได ้เช่น 
การส่งเอกสารจากท่ีเคยใช้การส่งจดหมายแล้วเปล่ียนมาใช้การรับส่งเอกสารทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์แทน ซ่ึงสามารถประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายกวา่การส่ง (ไพโรจน์  วไิลนุช 2557) 



 37 
 

 

   ประเภทของเทคโนโลยีการส่ือสาร เทคโนโลยีการส่ือสารในองค์การไว ้ 
ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

1. ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (electronics mail) คือ ผูพ้ิมพพ์ิมพข์อ้ความลงใน
คอมพิวเตอร์แลว้ส่งผา่นคอมพิวเตอร์ไปยงัผูรั้บสาร 

2. ระบบส่งขอ้ความด่วน (instant messaging -IM) เป็นการแลกเปล่ียนขอ้มูล
และข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตโดยอาศยัโปรแกรมประยุกต์ ผูส่ื้อสารสามารถโตต้อบกนัไปมาทนัที 
โปรแกรมท่ีนิยม ไดแ้ก่ MSN Messenger Google Talk และ Yahoo Messenger 

3. ไปรษณีย์เสียง (voicemail) หรือข้อความเสียง เป็นการให้ผูส่้งสารฝาก
ขอ้ความทิ้งไวใ้นเคร่ืองรับโทรศพัท์ สารท่ีฝากไวจ้ะถูกดดัแปลงและเก็บไว ้เม่ือเจา้ของเคร่ืองรับ
โทรศพัทเ์ปิดใชง้านก็จะเห็นสัญญาณแจง้วา่มีขอ้ความบนัทึกอยู ่

4. โทรสาร (facsimile) เม่ือผูส่้งสารน าเอกสารไปผ่านเคร่ือง ภาพส าเนาของ
เอกสารจะส่งผา่นไปยงัผูรั้บสารผา่นสายโทรศพัทแ์ละระบบคอมพิวเตอร์ 

5. การประชุมทางไกล (audio and video conference) เป็นการประชุมท่ี
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมอยูค่นละท่ี เปิดโอกาสให้สามารถคุยในการประชุมผ่านระบบ ผูป้ระชุมจะไดย้ิน
เสียงและเห็นภาพ 

6. การประชุมผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (computer conference) เป็นการให้
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมเขา้ถึงสารไดใ้นเวลาเดียวกนัหรือคนละเวลา การประชุมลกัษณะน้ีผูเ้ขา้ร่วมประชุม
สามารถตามเอกสารการประชุมได ้

7. อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายโลก (internet and world wide) เป็นระบบซับซ้อน 
เช่ือมโยงระบบโทรคมนาคมของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทัว่โลก คนแต่ละมุมโลกสามารถส่ือสารกนัได ้
  อินเทอร์เน็ตมีความสัมพนัธ์กบัส่ือใหม่ (new media) ซ่ึงเขา้มามีบทบาทใน
ชีวิตประจ าวนั ส่ือใหม่เอ้ือต่อการส่ือสารสองทาง ผูส่ื้อสารรับ-ส่งขอ้มูลและโตต้อบกนัไดอ้ย่าง
รวดเร็วและกวา้งขวาง ส่ือน้ีสร้างโอกาสทางการคา้ การลงทุน และการให้บริการแก่องคก์ารหลาย
แห่ง อย่างไรก็ตาม ส่ือใหม่มีช่องทางในการส่ือสารในลกัษณะเป็นส่ือสังคม (social media) คนท่ี 
เขา้มาร่วมเป็นสมาชิกหรือร่วมวงติดต่อกนัในลกัษณะเครือข่ายสังคม (social network) ท าให้ผูผ้ลิต
หรือผูใ้หบ้ริการสามารถดูแลลูกคา้ไดต้รงจุด 

8. ระบบสารสนเทศส าหรับการบริหาร (Management Information System-
MIS) คือ ระบบคอมพิวเตอร์ในองค์การซ่ึงรวบรวมข้อมูลขององค์การเพื่อประโยชน์ในการ  
คน้ขอ้มูลส าหรับใชใ้นการตดัสินใจ  
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9. ระบบสนบัสนุนส าหรับการตดัสินใจของกลุ่ม (Group Decision Support 
System-GDSS) เป็นการรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ ขององค์การใช้ขอ้มูลจากระบบน้ีเพื่อการ
ตดัสินใจของบุคคลและกลุ่ม 
  2.4   แนววิธีการใช้ส่ือเพื่อการประชาสัมพันธ์ ควรท าย  ้าหรือซ ้ าบ่อยๆ (Repeating) 
ติดต่อกันไปจะช่วยให้เกิดความน่าสนใจยิ่งข้ึน และมีความมั่นคงถาวรมากข้ึน แต่ทั้ งน้ีต้อง
ระมดัระวงัเน่ืองจากการกระท าต่อเน่ืองนานๆ อาจถึงจุดอ่ิมตวัผลจะลดลงทนัที เพราะผูรั้บจะเร่ิม
เบ่ือหน่าย ดังนั้ น ควรเวน้ช่วงห่างบ้างถ่ีบ้าง และควรให้โอกาสผูรั้บมีส่วนร่วม (Participation)  
ในการประชาสัมพนัธ์ เช่น การโทรศพัทเ์ขา้มาสอบถามปัญหา การมีส่วนร่วมในรายการโทรทศัน์ 
เป็นตน้  
  กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ สรุปกลยุทธ์การด าเนินกาประชาสัมพันธ์ 
 (เสนีย ์ แดงวงั 2525) 
  1. การเผยแพร่ข่าวสาร ไดแ้ก่ การก าหนดกลวิธีในการเผยแพร่ข่าวสารโดย
พิจารณากลุ่มเป้าหมาย ช่องทางส่ือสาร ระยะเวลา ชนิดและประเภทของส่ือ 
  2. การโนม้นา้วใจและแรงจูงใจ ไดแ้ก่ การวางแผนโนม้นา้วใจกลุ่มเป้าหมายให้
คล้อยตาม โดยพิจารณากลุ่มเป้าหมาย ขอ้ความและค าพูด ช่องทางส่ือสาร ระยะเวลา ชนิดและ
ประเภทของส่ือซ่ึงอาจจะใช้การเปรียบเทียบขอ้ดี ขอ้เสีย หรือช้ีให้เห็นความจ าเป็นท่ีตอ้งกระท า
เช่นนั้นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 
  3. การจดัหน่วย คือ การก าหนดหรือจดัตั้งหน่วยงานเพื่อท างานหรือด าเนินการ
ตามท่ีได้วางแผนไว ้เพื่อให้งานบรรลุวตัถุประสงค์โดยพิจารณาความเหมาะสมของงานและ
ผูป้ฏิบติังาน 
  4. การทบทวนและพิจารณาเหตุการณ์ความจ าเป็น และอุปสรรคของการ
ด าเนินการ นบัวา่เป็นส่ิงส าคญัในการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ เพราะบางคร้ังภาวะแวดลอ้มและ
เหตุการณ์ท าใหต้อ้งหยดุคิดค านึงถึงแผน 

 ทฤษฎีการใช้ส่ือเพื่อประโยชน์และความพึงพอใจ  (Uses and Gratification 
Approach) แนวคิดส าคญัเก่ียวกบัการใช้ส่ือเพื่อประโยชน์และความพึงพอใจของผูรั้บสาร เน้นท่ี
ความส าคญัของผูรั้บสารในฐานะท่ีเป็นปัจจยัหลกัในการท่ีจะตดัสินใจเลือกใชป้ระเภทของส่ือ และ
เน้ือหาของสารท่ีสามารถสนองตอบต่อความตอ้งการของบุคคล จนน าไปสู่ความพึงพอใจแก่ผูรั้บ
สาร จากการใช้ส่ือและการเปิดรับต่อสารนั้นๆ และอาจกลายเป็นแรงจูงใจท่ีส าคญั ในการหล่อ
หลอมพฤติกรรมต่อการเปิดรับรายการประเภทเดียวกนั ในคร้ังต่อไป (ยบุล เบญ็จรงคกิ์จ 2528)  
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การใชส่ื้อเพื่อช่วยตอบสนองความพึงพอใจของผูรั้บสาร จึงเป็นการเปล่ียนแนว
การศึกษาท่ีใหค้วามสนใจกบับทบาทความส าคญัของผูส่้งสาร น ามาวิเคราะห์หาความตอ้งการของ
ผูใ้ช้ส่ือ โดยน าเอาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอยู่ในกระบวนการทางสังคมและจิตวิทยาของผูใ้ช้เขา้มาช่วย
อธิบายถึงพฤติกรรมในการบริโภคส่ือว่า นอกจากความต้องการขั้นพื้นฐาน 5 อย่างของมนุษย ์
ตามท่ีมาสโลว ์(Maslow) ไดก้ล่าวไว ้ดงัน้ี คือ  
 1. ความตอ้งการทางร่างกาย 
 2. ความตอ้งการความปลอดภยั 

 การอยู่ร่วมกันในสังคม ซ่ึงเท่ากับเป็นการยอมรับว่า มนุษย์เราตั้ งใจท่ีจะ
แสวงหาข่าวสารจากส่ือมวลชน ไม่ใช่เป็นเพราะอิทธิพลจากส่ือแต่เพียงด้านเดียวดงัท่ีเคยคิดกนั 
และลกัษณะท่ีส าคญัอีกอย่างหน่ึงในทฤษฎีน้ี คือ เป็นการศึกษาท่ีห้าความส าคญักบับทบาทและ 
ตวับุคคล ในอนัท่ีจะเลือกเปิดรับสารมากกวา่ โดยพิจารณาถึงแบบแผนพฤติกรรมในการเปิดรับสาร 
ก่อนท่ีจะไปดูเก่ียวกบัผลท่ีเกิดจากการเปิดรับเน้ือหาสารเหล่านั้นต่อไป 

แคทซ์ และคณะ (Katz and Others, 1974) ไดส้ร้างแบบจ าลองเพื่ออธิบาย 
การใชส่ื้อเพื่อประโยชน์และความพึงพอใจ ดงัน้ี       
 
 
 
           
  
            
 
แผนภูมิที ่11 แบบจ าลองการใช้ส่ือเพือ่สนองความพงึพอใจ     

แคทซ์ และคณะ ไดอ้ธิบายวา่ สภาวะของสังคมและจิตใจท่ีแตกต่างกนั ยอ่มมี
ส่วนอย่างส าคญัท่ีท าให้มนุษยมี์ความตอ้งการแตกต่างกนั ท าให้แต่ละคนคาดคะเนว่า ส่ือแต่ละ
ประเภทจะสนองความพึงพอใจไดต่้างกนัออกไปดว้ย ดงันั้น ลกัษณะของการใช้ส่ือของบุคคลท่ีมี
ความตอ้งการไม่เหมือนกนั ก็จะมีความแตกต่างกนัไป และในขั้นสุดทา้ย คือ ความพึงพอใจท่ีไดรั้บ
จากการใชส่ื้อ ก็จะต่างกนัออกไปอีกดว้ย 
  ทฤษฎว่ีาด้วยองค์ประกอบของการส่ือสาร  การส่ือสารมีองคป์ระกอบ  ดงัน้ี 
  1. สัญลักษณ์ (Symbol) คือ ส่ิงต่างๆ ท่ีมองเห็นแลว้เขา้ใจตรงกนั เช่น ตวัเลข 
ตวัหนงัสือ สี  เคร่ืองหมาย เช่น ไฟเขียว ไฟแดง ลูกศรเล้ียวซ้ายเล้ียวขวา ค าพูด ขอ้เขียน ตลอดจน

สภาวะทาง

สงัคมและ

จิตใจ 

ความ

ต้องการ

พืน้ฐาน 

การคาดคะเน

ความพอใจที่จะ

ได้รับจากสือ่ 

พฤติกรรม 

ในการใช้สือ่ 

ความพงึพอใจที่

จะได้รับจากสือ่ 

ผลอื่นๆท่ี

ตามมา 
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เคร่ืองหมายหรือสัญญาณท่ีแทนความหมาย (Meaning) เพื่อใชใ้นการส่ือสารเพื่อให้การส่ือสารใน
คร้ังนั้นๆ เขา้ใจง่ายชดัเจนและรวดเร็วข้ึนอีกทั้งใชเ้พื่อส่ือความหมายอยา่งใดอยา่งหน่ึง เช่น ESSO 
ใชเ้พื่อส่ือความหมายต่างๆ เช่น ไพ่ท่ีเป็นเลข 9  จะมีความหมายวา่  โชคดี เลข 7 จะไดเ้ดินทาง เลข 
10 จะไดส้ตางค์ เป็นตน้ ในเชิงการประชาสัมพนัธ์ นกัประชาสัมพนัธ์ท่ีดีมกัให้ความส าคญัต่อ
สัญลกัษณ์ (Symbol) อนัเป็นส่ิงท่ีมนุษยใ์ชแ้ทนความหมาย (Meaning) ความคิด (Thought) ข่าวสาร  
(Message) ขอ้มูลข่าวสาร (Information) สุนทรพจน์ (Speech) ความคิดสร้างสรรค์ (Idea) ดงันั้นการ
เลือกสัญลกัษณ์ไดเ้หมาะสมท่ีสุด ถูกตอ้งท่ีสุดครบถว้นท่ีสุดก็เท่ากบัเป็นการเลือกภาษา ค าพูด 
ขอ้เขียน ขอ้ความ ตวัอกัษรเพื่อการส่ือสารนั้นๆ ไดเ้หมาะสมและครบขอ้ความซ่ึงท าให้การส่ือสาร
เพื่อการประชาสัมพนัธ์ในคร้ังนั้นๆ ประสบความส าเร็จ เกิดความเขา้ใจบรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ี
วางไว ้หากการประชาสัมพนัธ์คร้ังใดคร้ังหน่ึงลม้เหลวอาจมีผลจากปัจจยัหลายๆ ดา้น แต่ปัจจยัหน่ึง
ท่ีไม่ควรมองขา้มคือปัจจยัทางดา้นการเลือกและใชส้ัญลกัษณ์ท่ีมนุษยใ์ชเ้ป็นพาหะของความหมาย 
(Meaning) เน้ือหา (Content) ข่าวสาร (Message) ท่ีตนตอ้งการส่ือสาร (Communicate) แก่ผูอ่ื้น 
หรือกลุ่มเป้าหมาย อาจเป็นไปไดว้่าสัญลกัษณ์ไม่สามารถส่ือความหมายไดไ้ม่ครอบคลุมเน้ือหา
สาระท่ีตอ้งการจะส่ือ หรือเม่ือถูกถอดความ (Decode) แลว้ไม่ตรงกบัสาระท่ีตอ้งการจะส่ือ หรืออาจ
มีสาเหตุมาจากสัญลกัษณ์ท่ีใชน้ั้น ยากเกินกวา่กลุ่มเป้าหมายจะถอดความ มีความคลุมเครือผูใ้ชข้าด
ทกัษะในการใชส้ัญลกัษณ์  หรือทกัษะในการเลือกค าพูด ดงันั้นการใชภ้าษาในการส่ือสารเพื่อให้
ผูรั้บสารหรือกลุ่มเป้าหมายเขา้ใจ เห็นดว้ยและคลอ้ยตาม นกัประชาสัมพนัธ์จ าเป็นตอ้งเลือกภาษา
อนัเป็นสัญลกัษณ์ท่ีสอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายอยูใ่นระดบัเดียวกนักบักลุ่มเป้าหมาย  ตลอดจนใช้
ทกัษะในการใชค้  าพดูเพื่อใหภ้าษามีพลงั (Impactful) เขา้ใจง่าย เพื่อเกิดการจดจ าและประทบัใจ อนั
เป็นส่ิงท่ีนกัประชาสัมพนัธ์ไม่ควรมองขา้ม 

2. การ ส่ือสาร ต้องมี ความ เ ข้ า ใจ ใน สัญลักษณ์ห รือภาษา ใ ห้ตรงกัน  
(Understanding) การส่ือสารคือกระบวนการท่ีเกิดข้ึนเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจซ่ึงกันและกัน
ระหวา่งผูส่้งสาร (ผูท้  าการประชา- สัมพนัธ์) และผูรั้บสาร (กลุ่มเป้าหมาย) หรืออยา่งนอ้ยท่ีสุดก็เพื่อ
ผูรั้บสารไดเ้ขา้ใจเน้ือหาสาระท่ีผูส่้งสารตอ้งการจะส่ือ หากการส่ือสารหรือการท าประชาสัมพนัธ์
คร้ังนั้นๆ ขาดองคป์ระกอบของความเขา้ใจท่ีตรงกนั กระบวนการประชาสัมพนัธ์หรือกระบวนการ
ส่ือสารนั้นๆ ถือวา่ลม้เหลวตอ้งถูกปรับปรุงและเปล่ียนแปลงใหม่  ดงันั้นผูส่้งสารและผูรั้บสาร
จะตอ้งมีความเขา้ใจในสัญลกัษณ์หรือภาษาท่ีตอ้งการจะส่ือสารให้ตรงกนัเพราะสัญลกัษณ์หรือการ
แสดงออกอยา่งหน่ึงจะมีความหมายท่ีแตกต่างกนัออกไปในแต่ละชาติและแต่ละวฒันธรรม  อีกทั้ง
ค  าพดูท่ีใชใ้นการส่ือสารเพื่อประชาสัมพนัธ์ก็ผนัแปรไปตามแต่ละสถานการณ์เช่นกนัเพราะอาจถูก
เขา้ใจต่างกนัทั้ง ๆ  ท่ีเป็นค าพูดค าเดียวกนั ในขณะเดียวกนั เร่ืองเดียวกนัถา้เปล่ียนคนพูดก็ผลท่ี
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ต่างกนัเพราะคนพูดแต่ละคนมีความสามารถในการท่ีจะเลือกใช้สัญลกัษณ์หรือภาษาท่ีผูรั้บสาร
สามารถเขา้ใจไดใ้นระดบัท่ีแตกต่างกนั 
  3.   การส่ือสารจะต้องมีการปฏิสังสรรค์  (Interaction)  การส่ือสารเป็นการ
เช่ือมคนให้อย่างร่วมกนัหรือท าให้คนอยู่ร่วมกนัไดเ้พราะมีการพูดจาและโตต้อบกนัตลอดจนมี
กิจกรรมระหวา่งกนั  แต่ถา้คนเราอยูด่ว้ยกนัแลว้ไม่พูดคุย ไม่ส่ือสารกนั ความอึดอดัใจก็เกิดข้ึน
สุดทา้ยก็อยู่ร่วมกนัไม่ได้ เช่น การส่ือสารระหว่างอาจารยก์บันักศึกษาจะตอ้งมีการตั้งค  าถาม  
ตอบค าถามและกิจกรรมการเรียนการสอบเกิดข้ึนร่วมกนั เป็นตน้ การประชาสัมพนัธ์คือการส่ือสาร
ประเภทหน่ึงท่ีเช่ือมโยงผูค้นเขา้ดว้ยกนัและมีจุดมุ่งหมายสูงสุดให้คิดเหมือนกนั  เขา้ใจตรงกนั 
ปฏิบติัอยา่งเดียวกนั เช่ือในส่ิงเดียวกนัซ่ึงจุดมุ่งหมายสูงสุดดงักล่าวจะเกิดข้ึนไดต้อ้งมาจากความ
เข้าใจอนัดีท่ีมีต่อกันทั้งสองฝ่าย คือ ผูส่้งสาร (ผูท้  าการประชาสัมพนัธ์) และผูรั้บสาร 
(กลุ่มเป้าหมาย) และความเขา้ใจอนัดีท่ีมีต่อกนัทั้งสองฝ่าย (Mutual understanding) จะเกิดข้ึนได้
ตอ้งมีการปฏิสังสรรค์ (Interaction) คือการตอบโตก้นัระหว่างผูรั้บสารกบัผูส่้งสาร องค์กรกบั
ส่ือสารมวลชน องคก์รกบัชุมชน องคก์รกบักลุ่มเป้าหมาย  ในทางกลบักนัหากไม่มีการปฏิสังสรรค ์
ไม่มีการแถลงข่าวในยามท่ีองค์กรถูกมองอย่างเข้าใจผิดหรือองค์กรหลีกเล่ียงการให้ข่าวแก่
ส่ือมวลชนในยามท่ีองคก์รตกอยูใ่นสภาวะวิกฤติ  ปฏิเสธโอกาสท่ีจะช้ีแจงขอ้เท็จจริงผา่นทางส่ือ
หนงัสือพิมพ ์ส่ิงท่ีถูกเขา้ใจผิด ภาพพจน์เชิงลบก็ไม่ไดถู้กแกไ้ขความเขา้ใจอนัดีท่ีควรจะเกิดข้ึนต่อ
กนัทั้งสองฝ่ายยอ่มไม่เกิดข้ึนดว้ย ทั้งน้ีเพราะขาดการปฏิสังสรรคอ์นัเป็นองคป์ระกอบหน่ึงของการ
ส่ือสาร 

4. การลดความไม่แน่ใจ  (Uncertainty)  การส่ือสารนั้นจะช่วยลดความไม่
แน่ใจให้กบัผูส่้งข่าวสารโดยจะสร้างความเช่ือมัน่ในตวัเองและลดความเส่ียงในการตดัสินใจใน
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงได ้ เพราะในขณะส่ือสารกนัจะท าให้รู้ขอ้มูลหรือข่าวสารต่างๆ  ท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ี
ตอ้งตดัสินใจมากข้ึน  ความมัน่ใจจะเกิดข้ึน  เช่น  เราจะตดัสินใจแต่งงานกบัผูช้ายคนหน่ึงโดยท่ีไม่
รู้ขอ้มูลเก่ียวกบัตวัเขาเลย  เราก็จะเกิดความไม่มัน่ใจวา่จะอยูด่ว้ยกนัไดห้รือไม่ แต่ถา้เรายิ่งมีขอ้มูล
เก่ียวกบัตวัเขา เช่น นิสัยใจคือ พื้นฐานทางบา้น การศึกษา มากข้ึนเท่าใด  เราก็ยิ่งมีความมัน่ใจใน
การตดัสินใจมากข้ึนเท่านั้น ในการส่ือสารเพื่อการประชาสัมพนัธ์นั้นจึงตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบ
ของการลดความไม่แน่ใจ  (Reduction  of  uncertainty)  เช่น  การประชาสัมพนัธ์วา่สินคา้ท่ีบริษทั
ผลิตนั้นดี  เพื่อให้เกิดการซ้ือหรือทดลองใช ้  ทั้งน้ีผูผ้ลิตตอ้งใส่ขอ้มูลดงักล่าวไปยงักลุ่มเป้าหมาย
หรือผูรั้บสารโดยบอกเล่าจุดขาย  อรรถประโยชน์ท่ีผูใ้ช้จะไดรั้บการใช้สินคา้พร้อมทั้งขอ้มูล
สนบัสนุน วตัถุดิบ ส่วนผสม ตลอดจน  ขอ้มูลเชิงบวก  อนัเป็นขอ้มูลท่ีก่อให้เกิดความมัน่ใจและ
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เช่ือถือ หรือมองอีกนัยหน่ึงคือข้อมูลดังกล่าวจะช่วยลดความไม่แน่ใจในตวัสินค้าจนท าให ้
ความมัน่ใจมากกวา่ความไม่มัน่ใจนัน่เอง 
  5.   กระบวนการ  (Process) กระบวนการส่ือสารจะมีจุดเร่ิมตน้ท่ีผูส่้งข่าวสาร 
(Sender) มีการออกแบบข่าวสาร (Message) แลว้ส่งข่าวสารผ่านช่องทาง (Channel) หรือส่ือ 
(Media) โดยมีวตัถุประสงคใ์ห้เกิดผล  (Effect) คือผูรั้บข่าวสาร (Receiver)  เกิดความรู้ความเขา้ใจ 
เกิดความรู้สึกท่ีดี  หรือเกิดพฤติกรรมท่ีผูส่้งสารตอ้งการจะให้เกิดข้ึนดงันั้นในการพูดหรือเขียน
ค านึงก่อนวา่จะพูดหรือจะเขียนอะไร จะใชภ้าษาใดท่ีเหมาะสมและถูกใจท่ีสุด  เช่นการเขียนแสดง
ความรักหรือค าอวยพร  บางคนอาจจะรู้สึกเขินท่ีใชภ้าษาไทยจึงเลือกใชภ้าษาองักฤษแทน   จากนั้น
จึงตอ้งมาเลือกวา่จะใชส่ื้ออะไรจะพดูดว้ยตนเอง โทรศพัท ์แฟกซ์ หรือจดหมายไปสุดทา้ยก็มาเลือก
วา่จะส่ือสารเวลาใด 
  ส าหรับกระบวนการ  (Process)  การส่ือสารเพื่องานประชาสัมพนัธ์ก็เช่นกนั 
จะมีจุดเร่ิมตน้ท่ีส่งข่าวสารหรือผูก้ระท าการประชาสัมพนัธ์เลือกท่ีจะส่ือสารอะไร  บอกอะไรแก่
กลุ่มเป้าหมาย  ข่าวสารสาระไหนส าคญั  จะเลือกใช้ท าพูดอยา่งไรจึงเขา้ใจ ประทบัใจ ผา่นส่ือ
ช่องทางใด ควรจะเป็นบทความทางส่ือส่ิงพิมพห์รือแถลงข่าวทางส่ือโทรทศัน์หรือเป็นจดหมายส่ง
ตรงยงักลุ่มลูกคา้เพื่อช้ีแจงขอ้เท็จจริง ช่องทางใดหรือส่ือใดท่ีจะให้ผลลพัธ์ดีท่ีสุดเหมาะสมกบั
สถานการณ์ เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดม้ากน้อยแค่ไหน ภาพพจน์ของส่ือหรือช่องทางท่ีเลือกเป็น
อยา่งไรขาดความเป็นกลางหรือไม่  กลุ่มเป้าหมายหรือผูรั้บสารเป็นใคร  มีทศันคติอยา่งไรกบัเร่ืองท่ี
เราจะส่ือสารดว้ย  ระดบัความรู้ของผูรั้บสารสอดคลอ้งกบัภาษาและสาระท่ีผูส่้งสารเผยแพร่ออกไป
หรือไม่และมีปฏิกิริยาอย่างไรเก่ียวกบัข่าวสารสาระของการประชาสัมพนัธ์คร้ังนั้น ๆ  เห็นไดว้่า
กระบวนการเป็นก าหนดขั้นตอนและแสดงขั้นตอนของการส่ือสาร 
  6.   การแลกเปลี่ยนระหว่างกัน  (Interchange)  การส่ือสารนั้นคือการให้และ
การรับ (Give  and  take) หมายความวา่คนๆ หน่ึงจะตอ้งเป็นผูใ้ห้และผูรั้บจะไม่มีฝ่ายใดเป็นผูรั้บ
ฝ่ายเดียวหรือผูใ้ห้ฝ่ายเดียว  เช่นในการสอนหนงัสือถา้ผูส้อนสอนอยา่งเดียวโดยไม่สนใจปฏิกิริยา
ของผูเ้รียนเลยวา่เรียนรู้เร่ืองหรือไม่ จบชัว่โมงก็ออกไปถือวา่ผูส้อนท าหนา้ท่ีเป็นผูใ้ห้อยา่งเดียวซ่ึง
เป็นการส่ือสารท่ีไม่ดี แต่ถา้ในขณะท่ีสอน ผูส้อนสังเกตปฏิกิริยาของผูเ้รียนดว้ย เช่น เห็นผูเ้รียน 
นัง่ขมวดคิ้วจึงซกัถามและอธิบายซ ้ าจนผูเ้รียนเขา้ใจตลอดจนฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของ
เรียนดว้ย แสดงว่าผูส้อนท าหน้าท่ีเป็นผูรั้บด้วยขณะเดียวกนัผูเ้รียนเองเป็นทั้งผูรั้บและผูใ้ห้ดว้ย
เช่นกัน ฉะนั้นการส่ือสารท่ีดีจึงต้องมีการแลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนัและในการส่ือสารก็มิได้
หมายความวา่จะตอ้งเป็นการพูดเพียงอยา่งเดียวแมก้ระทัง่การแสดงสีหนา้ท่าทางต่างๆ ก็ถือวา่เป็น
การส่ือสารดว้ย 
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  7.   ช่องทางของการส่ือสาร (Channel)  เป็นเคร่ืองมือหรือส่ือท่ีใชส่้งข่าวสาร
ไปยงัผูรั้บข่าวสาร  ซ่ึงประกอบดว้ย  6  ช่องทางคือ (1)  การส่ือสารระหวา่งบุคคล เช่น การให้
สัมภาษณ์ การประชุม (2) การส่ือสารโดยใช้ส่ือมวลชน เช่น วิทยุ โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์ 
(3) การส่ือสารแบบสองขั้นตอนคือใช้ทั้งคนและส่ือร่วมกนั (4)  การจดักิจกรรมพิเศษ เช่น 
กระทรวงมหาดไทยจดังานขายสินคา้ราคาถูก  (5) ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  เช่น เคร่ืองโทรสาร  
อินเตอร์เน็ต โทรศพัท ์(6) เอกสารต่างๆ เช่น จดหมายข่าว วารสาร แผน่พบั ใบปลิว 
  นกัประชาสัมพนัธ์จะตอ้งตระหนกัถึงความเหมาะสมของช่องทางการส่ือสารท่ี
จะน าสาระข้อความข่าวสารของงานประชาสัมพนัธ์ไปสู่ผูรั้บสารท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของการ
ประชาสัมพนัธ์นั้นๆ ทั้งน้ีเน่ืองจากช่องทางการส่ือสารท่ีประกอบไปดว้ยเคร่ืองมือและส่ือต่างๆ นั้น
มีคุณสมบติัแตกต่างกนัออกไป เช่น วิทยุ  มีแต่เสียงไม่มีภาพ โทรทศัน์มีทั้งภาพ เสียงและการ
เคล่ือนไหว จดหมายก็มีแต่ตวัหนงัสือ  เป็นตน้ ความเหมาะสมในการใชส่ื้อนั้นจะถูกก าหนดข้ึน
โดยประเภทของสาระ ข่าวสาร สถานการณ์ และจ านวนของกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการจะเขา้ถึง 
ประเภทของกลุ่มเป้าหมาย ความตอ้งการความแยบยล (Direct  or  indirect) ในการส่งสารไปยงั
กลุ่มเป้าหมายในแต่ละกรณี  เป็นตน้ 
  8.   การเช่ือมโยง  (Linking) การส่ือสาร คือ กระบวนการท่ีเช่ือมโยงผูค้น 
เขา้ดว้ยกนัโดยขจดัส่ิงท่ีขาดหายของแต่ละคนออกไป เช่น เราสามารถรู้ความเป็นไปของอีกซึกโลก
หน่ึงได้ด้วยการฟังข่าว อ่านหนังสือพิมพ์ ดูข่าวทางโทรทศัน์  จากผูร้ายงานข่าวโดยท่ีเรา 
ไม่จ  าเป็นตอ้งไปอยูร่่วมในเหตุการณ์นั้นๆ นอกจากน้ีการส่ือสารยงัเป็นการเช่ือมโยงประสบการณ์
ของบุคคลหน่ึงไปยงัอีกบุคคลหน่ึงโดยการบอกเล่าประสบการณ์ของบุคคลหน่ึงไปยงับุคคลอีกคน
หน่ึงซ่ึงบุคคลท่ีถูกถ่ายทอดไม่ไดป้ระสบกบัเหตุการณ์นั้นก็จะกลายเป็นคนท่ีมีประสบการณ์ร่วมกนั 
จากผูไ้ม่รู้มาเป็นผูรั้บรู้ จากผูไ้ม่เห็นก็จะกลายมาเป็นผูท่ี้ร่วมเห็น ขอ้มูล ข่าวสาร สาระ  ความรู้ 
ขอ้เท็จจริง ประสบการณ์ต่างๆ ท่ีแต่ละคนมีต่างกนั ขาดหายในส่วนท่ีต่างกนัก็จะถูกถ่ายทอด
แลกเปล่ียนหยิบยื่นให้แก่กนัด้วยกระบวนการส่ือสาร กระบวนการประชาสัมพนัธ์ก็เช่นกัน  
การกระจายข่ายสาร การช้ีแจงขอ้เทจ็จริง การเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมหน่ึง การแถลงข่าวสินคา้
ใหม่ ฯลฯ ก็คือ กระบวนการท่ีลว้นแลว้แต่ตอ้งการเช่ือมโยงองคก์รกบัสาธารณชนเขา้ดว้ยกนั รับรู้
ข่าวสาร ขอ้มูล ขอ้เทจ็จริงจากองคก์ร และองคก์รรับรู้ทศันคติ ความคิดเห็น ตลอดจนความตอ้งการ
สาธารณชน 
  9.   ความเหมือน (Commonality) การส่ือสาร คือ กระบวนการลด 
ความแตกต่างทางดา้นความคิดการรับรู้ ทศันคติ มุมมอง การแสดงออก ความเช่ือ ฯลฯ ระหวา่งผูส่้ง
สารและผูรั้บสารซ่ึงสาระท่ีถูกใส่รหัส  (Encode) จากผูส่้งสารผ่านช่องทางการส่ือสารและถูก
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ถอดรหัส (Decode) โดยผูรั้บสารนั้นถือเป็นการลดช่องวา่งทางดา้นความคิด การรับรู้ ทศันคติ 
มุมมอง การแสดงออก ความเช่ือ ฯลฯ ของทั้งสองฝ่ายโดยมีวตัถุประสงค์ คือมุ่งให้มี 
ความคลา้ยคลึงกนั คิด รับรู้เหมือนกนั มีทศันคติ มีมุมมอง ตลอดจนมีการแสดงออกท่ีเหมือนกนั 
  มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคมท่ีอยู่ร่วมกนัได้เพราะความคลา้ยคลึงกนัหรือมองอีกนัย
หน่ึง คือสัตวส์ังคมเช่นมนุษยส์ามารถรวมอยู่เป็นกลุ่ม เป็นชุมชน ต าบล หมู่บา้น ประเทศได ้ 
เพราะมีความเป็นเอกลกัษณ์ มีความคลา้ยคลึงกนั การส่ือสารเพื่อการประชาสัมพนัธ์ก็เช่นกนัมี
วตัถุประสงคใ์นการส่ือสารเพื่อลดความแตกต่างทางดา้นความคิด ทศันคติการรับรู้ ความรู้ ฯลฯ 
ของผูท้  าการประชาสัมพนัธ์และผูรั้บสารท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของงานประชาสัมพนัธ์ใหใ้กลเ้คียงกนั
มากท่ีสุด มีความแตกต่างหรือความขดัแยง้นอ้ยท่ีสุด ทั้งน้ีเพื่อก่อใหเ้กิดความเขา้ใจอนัดีทั้งสองฝ่าย 
  10.  การลอกเลียนความทรงจ า (Memory) การส่ือสารคือกระบวนการสร้าง
หรือเรียกร้องความสนใจของผูส่้งสารท่ีมีต่อผูรั้บสารซ่ึงผูส่้งสารมีเป้าประสงคท่ี์จะให้ผูรั้บสารลอก
เลียนความทรงจ า ดว้ยการจ าสาระท่ีผูส่้งสารส่งมายงัผูรั้บสารได ้ คิดเหมือนสาระนั้นๆ  ยอดรับและ
กระท าตามสาระท่ีอยู่ในความทรงจ าของผูรั้บสารซ่ึงได้รับการถ่ายทอดมาจากผูส่้งสาร เช่น  
การท าแผนงานประชาสัมพนัธ์เรียกร้องให้คนไทยท่องเท่ียวในประเทศไทย ซ้ือสินค้าไทย  
กินอาหารไทย ผูท้  าการประชาสัมพนัธ์จะตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยการวางกลยุทธ์แผนงานประชาสัมพนัธ์  
วา่ตอ้งพูดอะไรบา้ง (สาระ) และพูดอย่างไร (เรียกร้องความสนใจและการจดจ า) กบัคนไทยทั้ง
ประเทศ ผ่านช่องทางไหนบ้านเพื่อให้คนไทยทั้ งประเทศได้รับข่าวสารสาระท่ีพูดเพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจ จดจ า  ยอมรับในข่าวสารนั้นๆ  และปฏิบติัตามสาระท่ีให้กระท า  
ซ่ึงสาระนั้นๆ  อยูใ่นความทรงจ าของผูรั้บสาร  สาระข่าวสารของงานประชาสัมพนัธ์ท่ีถูกจดจ าแต่
ไม่ไดรั้บการยอดรับหรือน ามาปฏิบติัตามก็เท่ากบัความทรงจ าท่ีไม่ไดถู้กลอดเลียนโดยผูรั้บสารท่ี
เป็นกลุ่มเป้าหมายของงานประชาสัมพนัธ์ 

11. เลือกวิธีการตอบโต้ (Discriminative ) ในการส่ือสารสามารถท่ีจะเลือก
วิธีการตอบโตไ้ด ้เช่น เม่ือเห็นคนรู้จกัก าลงัเดินมา สามารถเลือกวา่จะเผชิญหนา้กบัเขาหรือเลือกท่ี
จะหลบหน้าเขานอกจากน้ีวิธีการตอบโตข้องแต่ละคนก็จะแตกต่างกนั  เช่น  ขณะท่ีอาจารยต์ั้ง
ค  าถามท่ีหนา้ห้องวา่  เขา้ใจบทเรียนท่ีสอนหรือไม่ ผูเ้รียนจะเลือกวิธีการท่ีจะตอบโตท่ี้แตกต่างกนั 
บางคนพยกัหนา้ บางคนตอบรับ บางคนสั่นหนา้ บางคนท าหนา้เบ่ือหน่าย บางคนอธิบายเพิ่มเติม 
เป็นตน้ 
  กระบวนการประชาสัมพนัธ์มีทางเลือกของปฏิกิริยาการตอบโต ้ (Response)  
เช่นกนั การเลือกท่ีจะตอบโตต้อบสนองกบัส่ิงเร้าต่างๆ ตามวิธีการท่ีคิดเหมาะสม เช่น เลือกท่ีจะ
แถลงข่าวทนัทีท่ีมีเหตุการณ์วิกฤต (Crisis management) เลือกท่ีจะให้สัมภาษณ์หนงัสือพิมพที์ละ
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ฉบบั (Exclusive interview) หรือทีละหลายๆ ฉบบั  (Group  interview) เลือกท่ีจะพาส่ือมวลชนชม
โรงงานหรือโครงการ  (Press  tour)  เลือกปฏิเสธท่ีจะตอบค าถามบางค าถามจากส่ือมวลชนอนั
เน่ืองมาจากค าถามดงักล่าวยงัไม่สามารถเปิดเผยได ้ ยงัไม่ถึงเวลาท่ีจะบอกหรือไม่แน่ใจในขอ้มูล 
เลือกท่ีจะลงพื้นท่ีเพื่อจดักิจกรรมชุมชนสัมพนัธ์ เม่ือตอ้งการยอมรับและความเขา้ใจอนัดีจากชุมชน
นั้นๆ  การเลือกวิธีท่ีจะตอบโตห้รือตอบสนองกบัผูรั้บสารข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของวิธีการกบั
สถานการณ์สาระนั้นๆ  กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ เวลา เป็นตน้ ขณะเดียวกนัผูรั้บสาร 
(กลุ่มเป้าหมาย) ก็มีทางเลือกวธีิการท่ีจะตอบโตห้รือตอบสนองต่อข่าวสารสาระท่ีไดรั้บเช่นกนั 
  12.  ส่ิงเร้า (Stimuli) ในการส่ือสารนั้นจะตอ้งใชส่ิ้งจูงใจ (ส่ิงเร้า) เพื่อให้ผูรั้บ
ข่าวสารเกิดความตั้งใจและสนใจท่ีจะรับข่าวสารซ่ึงจะมีผลท าให้การส่ือสารสัมฤทธ์ิผล เช่น คนท่ี
อ่านข่าวหรือเป็นพิธีกรทางสถานีจะตอ้งคดัเลือกคนท่ีมีเสียงไพเราะและหน้าตาดีเพราะจะท าให้
ดึงดูดผูช้มไดห้รือเวลาทีมีคนสองคนมีความสามารถเท่ากนัไปสมคัรงาน แต่คนหน่ึงสวยกวา่อีกคน
หน่ึง คนท่ีสวยกวา่ยอ่มท่ีจะเด่นกวา่อีกคนหน่ึงเสมอ เพราะมีความสวยเป็นส่ิงเร้านัน่เอง ดา้นการ
ประชาสัมพนัธ์ก็เช่นกนัฝากข่าวดว้ยรูปถ่ายท่ีชดัเจน มีบุคคลส าคญัอยูใ่นภาพและเขียนบรรยายใต้
ภาพ (Caption) ดว้ยภาษาท่ีถูกตอ้ง เขา้ใจง่าย ตลอดจนร้อยเรียงเป็นสาระอยา่งสมเหตุสมผลถูก
ส่งผา่น (Release) ช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสมยอ่มมีโอกาสมากในการท่ีจะไดรั้บการคดัเลือกให้
ตีพิมพใ์นส่ือเพื่อเผยแพร่แก่กลุ่มเป้าหมาย นอกจากน้ีกิจกรรมทางการตลาดท่ีมีความแปลกและยงั
ไม่เคยมีใครท ามาก่อนก็ถือวา่เป็นส่ิงเร้าท่ีดีสามารถดึงดูดความสนใจจากสาธารชน ดงันั้นส่ิงเร้าจึง
เป็นองคป์ระกอบของการส่ือสารท่ีมีบทบาทและส่งผลโดยตรงกบังานประชาสัมพนัธ์ 
  13.  ความตั้งใจ (Intention) ในการส่ือสารผูส่้งสารมีความตั้งใจหรือมี
วตัถุประสงคใ์นการส่งสาร 3 ระดบั คือ 
   13.1 ตอ้งการให้ผูรั้บสารเกิดความรู้ความเขา้ใจ (Cognitive) ขอ้น้ีเป็น
วตัถุประสงคอ์นัดบัแรกและเป็นการส่ือสารท่ีง่ายท่ีสุดเพราะเป็นการให้ขอ้มูลเพื่อแจง้ให้คนทัว่ไป
รับรู้ในเร่ืองต่างๆ  เช่น การช้ีใหเ้ห็นวกิฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ เป็นตน้ หวัใจของวตัถุประสงคน้ี์อยูท่ี่
เน้ือหาเท่านั้น ดงันั้นในการส่ือสารถา้เราเลือกใช้ค  าไดอ้ย่างถูกตอ้งมีการเรียบเรียงท่ีชัดเจนและ
เขา้ใจง่ายก็สามารถบรรลุวตัถุประสงคใ์นขอ้น้ีไดแ้ลว้ 
   13.2 ตอ้งการให้เกิดความรู้สึก (Affective) ขอ้น้ีเป็นการส่ือสารท่ีตอ้งการ
ผลทางดา้นความรู้สึกของผูรั้บข่าวสาร เช่น ตอ้งการเปล่ียนใจคนจากชอบนอ้ยให้ชอบมากข้ึน จาก
ไม่ชอบเป็นชอบ จากรักกลายเป็นเกลียด เป็นตน้ วตัถุประสงคข์อ้น้ีจะเป็นการส่ือสารท่ียากข้ึนกวา่
ขอ้แรกเพราะมิใช่เป็นเพียงการส่งข่าวสารอย่างเดียวเท่านั้นแต่เราจะตอ้งเปล่ียนทศันคติ เปล่ียน
ความรู้สึกของผูรั้บสารดว้ย ซ่ึงเป็นเร่ืองยากเพราะการท่ีจะให้มนุษยท์  าอะไรอยา่งหน่ึงท่ีเขาไม่เคย
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ท ามาก่อน เขายอ่มสงสัยวา่เม่ือท าไปแลว้เขาจะไดอ้ะไร ในการท่ีจะเปล่ียนใจคนหรือจูงใจคนตอ้ง
ใช้จุดเวา้วอนหรือจุดจบัใจ (Appeal) ให้เหมาะกบัแต่ละคน ซ่ึงไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นการรับดา้น
กายภาพ  เช่น แกว้ แหวน เงิน ทอง บา้น รถยนต ์เท่านั้น แต่สามารถให้ทางดา้นจิตวิทยาก็ได ้เช่น 
คนท่ีท าบุญจะไดรั้บความสบายใจวา่ไดช่้วยคนยากจน คนพิการ เป็นตน้  ฉะนั้นในการส่ือสารจึง
ตอ้งหาส่ิงเร้าใจหรือส่ิงจูงใจหรือส่ิงท่ีจะไปให้ประโยชน์ให้ตรงประเด็นตรงกบัความคิดของผูรั้บ
สารเพราะผูรั้บมองวา่ส่ิงท่ีน าไปเสนอไม่เป็นประโยชน์กบัเขา  เขาก็จะไม่ท าตามและการส่ือสารก็
ไม่อาจบรรลุวตัถุประสงคไ์ด ้
   13.3 ตอ้งการให้เกิดพฤติกรรม (Behavioral) วตัถุประสงคข์อ้น้ีตอ้งการให้
คนประพฤติปฏิบติัโดยหนกัท่ีการให้ค  าแนะน าหรือค าสอน (Instruction) วา่ให้ท าอะไร เพียงไหน 
ตลอดจนเป็นความตอ้งการท่ีจะให้ผูรั้บสารเกิดการปฏิบติัได้ เช่น เปล่ียนจากไม่ท าเป็นการท า 
เปล่ียนจากท าไม่เป็นใหเ้กิดการท าเป็นและเกิดความช านาญข้ึน เป็นตน้ 
  14.  กาลเทศะ (Time and situation) ในการส่ือสารนั้นตอ้งมีกาลเทศะ  
เร่ืองเดียวกนัถา้พูดในสถานท่ีหรือเวลาท่ีต่างกนัก็จะไดรั้บผลต่างกนั เช่น การไปทวงเงินคนขณะท่ี
เขาโกรธอยู่กับเวลาท่ี เขาอารมณ์ดีย่อมได้ผลต่างกันส าหรับกระบวนการส่ือสารเพื่อการ
ประชาสัมพนัธ์ กาลเทศะเป็นอีกหน่ึงองค์ประกอบท่ีนกัประชาสัมพนัธ์ให้ความส าคญั  แผนงาน
ประชาสัมพนัธ์ตอ้งถูกส่งผ่าน (Launch) ช่องทางการส่ือสารอย่างทนักาล  สาระเน้ือหาตอ้ง
สอดคล้องกนัสถานการณ์ ผูรั้บสารจะยอมรับขอ้มูลข่าวสารทางการประชาสัมพนัธ์แบบไหน  
ตรงไปตรงมา (Direct) หรือทางออ้ม (Indirect) คู่แข่งพูดอะไรไปบา้งและในสถานการณ์น้ี  ควรพูด
เหมือนคู่แข่งหรือพูดในอีกมุมมองหน่ึงขอ้มูลสาระท่ีมีจะพูดทีเดียวทั้งหมดเพื่อความแรกหรือขยกั
ไวที้ละนิดเพื่อใหเ้กิดการติดตาม  แผนแต่ละแผนมีระยะเวลาเท่าไหร่  แผนถดัไปจะเร่ิมเม่ือใด  จาก
สถานการณ์ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนัจะมีการใชแ้ผนถดัไปให้เร็วข้ึนหรือเล่ือนออกไปให้ชา้ลงมากนอ้ย
แค่ไหน อยา่งไร เป็นตน้ 
  15. อ านาจ  (Power) กลไกของการส่ือสารเป็นกลไกท่ีแฝงไวด้ว้ยอ านาจ  คือ 
พดูเพื่อใหเ้ห็นดว้ยและยอมรับมองวา่เป็นคนดีตอ้งการแสดงภูมิปัญญาตอ้งการล่วงรู้ความรู้สึกและ
ทศันคติของอีกฝ่ายหน่ึงต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง แสวงหาความรู้ ขอ้มูลจากอีกฝ่าย ชกัจูง โนม้นา้ว ฯลฯ 
วตัถุประสงค์ต่างๆ เหล่าน้ีลว้นแลว้แต่สะทอ้นให้เห็นถึงความพยายามของผูท่ี้ท  าการส่ือสารท่ี
ตอ้งการมีความอ านาจต่ออีกฝ่าย หรืออ านาจท่ีมีต่อกนัและกนั ดงันั้น กลไกของงานประชาสัมพนัธ์
ตอ้งการสร้าง (Build) ภาพพจน์ท่ีดี  เสริม (Re – inforce) ตอกย  ้าข่าวสารสาระท่ียงัไม่ชดัเจนให้
ชดัเจนมากข้ึน (Re – inforce the message) เปล่ียนระบบความคิดของผูรั้บสารหรือกลุ่มเป้าหมาย
เสียใหม่  (Correct pattern of thought) ชกัจูงให้เช่ือ (Persuade) และเกิดพฤติกรรม (Action) หรือ
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การกระท าตามท่ีผูท้  าการประชาสัมพนัธ์ตอ้งการในท่ีสุด การท่ีผูรั้บสารกระท าตามหรือคิดเหมือนท่ี
ผูท้  าการประชาสัมพนัธ์ตอ้งการจะใหเ้ป็นนั้นก็เท่ากบัผูรั้บสารไดรั้บอิทธิพลจากผูท้  าประชาสัมพนัธ์
ผา่นกลไกทางงานประชาสัมพนัธ์ท่ีแสดงแฝงไวด้ว้ยอ านาจจากผูท้  าการประชาสัมพนัธ์ 
  ทฤษฎีว่าด้วยการชักจูงใจ การโน้มน้าวใจ  (Theory of persuasion) มีความเช่ือ
ว่าการท่ีจะชักจูงใจบุคคลใดบุคคลหน่ึงนั้ นเหมือนกันการกระตุ้นบุคคลนั้ นเพื่อให้เกิดการ
ตอบสนองในส่ิงท่ีเราตอ้งการใหเ้ป็น  และในกระบวนการส่ือสารจะมีช่องวา่งหรือตวักลางระหวา่ง
การกระตุน้และการตอบสนองซ่ึงเรียกวา่พื้นเพเดิมของบุคคล ซ่ึงถือวา่เป็นตวักลางท่ีส าคญัมากใน
การส่ือสาร ดงันั้นในการจูงใจบุคคลหรือจะส่ือสารส่ิงใดนั้นตอ้งศึกษาถึงพื้นเพเดิมของบุคคลคน
นั้นก่อน นัน่คือศึกษาถึงองคป์ระกอบต่างๆ ของบุคคลๆ นั้น  เช่น ทศันคติ ค่านิยม  ความเช่ือ ระดบั
การศึกษา ความแน่นแฟ่นของครอบครัว เป็นตน้ 
  ทฤษฎีน้ีจะแบ่งคนออกเป็น 4  ลกัษณะ ดงัน้ี   
  1.  กลุ่มเช่ือ (Believer) เป็นกลุ่มท่ีง่ายท่ีสุดในการจะท าการประชาสัมพนัธ์ชกั
จูงให้ปฏิบติัตามท่ีผูท้  าการประชาสัมพนัธ์ตอ้งการ  เพราะเป็นกลุ่มท่ีได้รับทศันคติ ความรู้ 
ประสบการณ์ ขอ้มูลต่างๆ เป็นแนวทางเดียวกนักบัผูท้  าการประชาสัมพนัธ์ จึงเช่ือและเห็นดว้ยใน
ส่ิงท่ีผูท้  าการประชาสัมพนัธ์ไดป้ระชาสัมพนัธ์ออกไป 
  2.  กลุ่มสงสัย (Skeptic) เป็นกลุ่มท่ีไดรั้บขอ้มูล ความรู้ ประสบการณ์ ขอ้มูล
ต่างๆ เก่ียวกบัส่ิงท่ีจะส่ือสารหรือประชาสัมพนัธ์ทั้งในด้านบวกและด้านลบ คนกลุ่มน้ีจึงเกิด 
ความสงสัยในเร่ืองนั้น เช่น ในการสร้างเข่ือน จะมีขอ้มูลวา่มีทั้งประโยชน์และโทษคือ เช่ือใชผ้ลิต
กระแสไฟฟ้าถือวา่เป็นผลดี แต่เข่ือนจะท าลายสภาพแวดลอ้มดว้ยหรือไม่ ขอ้สงสัยดงักล่าวจะท าให้
คนกลุ่มน้ีตดัสินไม่ไดว้า่ระหวา่งประโยชน์และโทษนั้นส่ิงใดมีมากกวา่กนั เขาจึงยงัไม่ตกลงใจเช่ือ
วา่การสร้างเข่ือนเป็นส่ิงท่ีดี ดงันั้นในการท าการประชาสัมพนัธ์กบัคนกลุ่มน้ีจึงตอ้งเร่ิมพูดเร่ืองท่ี
กลุ่มเป้าหมายน้ีสงสัยใหเ้ขาหายสงสัยก่อน 
  3. กลุ่มเฉ่ือย (Apathetic) เป็นกลุ่มท่ีไม่สนใจไม่โตต้อบหรือแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีประชาสัมพนัธ์เน่ืองจากรู้สึกวา่เป็นเร่ืองท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัตนเอง เช่น รู้สึกวา่การจะ
สร้างเข่ือนหรือไม่สร้างเข่ือนนั้นไม่เก่ียวขอ้งกบัตนเองเพราะเข่ือนสร้างท่ีต่างจงัหวดัแต่ตนเองอยู่
กรุงเทพฯ ตนเองไม่ไดรั้บผลประโยชน์หรือผลเสียอะไรจากการสร้างเข่ือนนั้น ดงันั้นหลกัในการ
ท าการประชาสัมพนัธ์กบัคนกลุ่มเฉ่ือยน้ีจึงตอ้งพยายามดึงเร่ืองใหใ้กลต้วั 
  4.  กลุ่มปรปักษ์ (Hostile) กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ียากท่ีสุดในการท าการ
ประชาสัมพนัธ์ เพราะเป็นกลุ่มไม่เห็นดว้ยส่ิงท่ีเราตอ้งการจะส่ือสารและพยายามต่อตา้นในการท า
การประชาสัมพนัธ์กับคนกลุ่มน้ีจึงต้องท าให้เขาเกิดความป่ันป่วนในแง่ของความคิดหรือเกิด 
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ความไม่สมดุลเสียก่อนโดยอาจจะให้คนท่ีเขานบัถือเป็นผูช้กัจูง  นัน่คือให้เขาเปล่ียนจากกลุ่ม
ปรปักษม์าเป็นกลุ่มสงสัยก่อนและในช่วงท่ีเขาเกิดความป่ันป่วนทางความคิด สมองของมนุษยก์็จะ
เร่ิมเปิดรับขอ้มูลต่างๆ แลว้จึงเร่ิมใหก้ารประชาสัมพนัธ์ในช่วงน้ี โดยให้ขอ้มูลท่ีดีเป็นประโยชน์ต่อ
การประชาสัมพนัธ์นั้นจนเขากลายเป็นกลุ่มเช่ือ 
  ทฤษฎีการส่ือสารแบบสองขั้นตอน (Two-step flow of communication 
theory) ทฤษฎีน้ีคน้พบโดย พอล เอฟ. เลซาร์เฟลด์ (Paul F. Lazarsfeld) และคณะ สาระส าคญัของ
ทฤษฎีคือ การแพร่กระจายข่าวสารโดยผ่านส่ือมวลชนนั้นจะผ่านขั้นตอนสองขั้นตอน กล่าวคือ 
ข่าวสารจะไปถึงกลุ่มคนกลุ่มหน่ึง ซ่ึงได้รับการยอมรับให้เป็นกลุ่มผูน้ าความคิดเห็น (opinion 
leaders) ในขั้นแรกและกลุ่มผูน้ าความคิดเห็นจะเป็นผูเ้ผยแพร่ข่าวสารต่อไปยงัประชาชน อ่ืนๆ  
ในขั้นท่ีสอง 
  แนวคิดส าคัญของทฤษฎีน้ีเช่ือว่า บุคคลทุกคนไม่ได้อยู่โดดเด่ียวในสังคม  
แต่ทุกคนจะตอ้งมีกิจกรรมร่วมกนัในสังคม ซ่ึงท าให้แต่ละบุคคลมีความสัมพนัธ์กนัและในทุกๆ 
สังคมจะตอ้งมีกลุ่มบุคคลกลุ่มหน่ึงไดรั้บการยอมรับให้เป็นกลุ่มผูน้ าความคิดเห็นซ่ึงมกัจะไดรั้บ
ข่าวสารก่อนผูอ่ื้น และท าหน้าท่ีเผยแพร่ข่าวสารไดรั้บนั้นไปยงับุคคลอ่ืนๆ ในสังคม จะเห็นไดว้่า 
จุดส าคญัของทฤษฎีคือ 
   1. ผูน้ าความคิดเห็น (opinion leaders) 
   2. ความสัมพนัธ์ทางสังคมของสมาชิกในสังคม ซ่ึงหล่อหลอมให้สมาชิก
ในกลุ่มสังคมมีแนวคิดและพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกัน รวมทั้งอิทธิพลซ่ึงกันและกันในการรับ
ข่าวสาร 
  การส่ือสารและการรับรู้ 
  ณฎัฐชุ์ดา  วจิิตรจามรี ไดก้ล่าวถึงการรับรู้ (Perception) วา่เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อ
การส่ือสารและเป็นปัจจยัท่ีสามารถก่อใหเ้กิดอุปสรรคในการติดต่อส่ือสารระหวา่งบุคคลในองคก์ร
ได ้เพราะการรับรู้ (Perception) คือ วิธีการท่ีบุคคลมองโลกท่ีอยูร่อบๆ ตวัของบุคคล บุคคลสองคน
อาจมีความคิดต่อตวักระตุน้อย่างเดียวกนัภายใตเ้ง่ือนไขเดียวกัน แต่บุคคลทั้งสองอาจมีวิธีการ
ยอมรับ (Recognize) การเลือกสรร (Select) การประมวลผล (Organize) และการตีความ (Interpret) 
เก่ียวกบัตวักระตุน้ดงักล่าวไม่ตรงกนั นอกจากน้ี การรับรู้ยงัสามารถอธิบายไดอ้ย่างง่ายๆ ว่าเป็น
กระบวนการตีความท่ีผา่นประสาทสัมผสัใดๆ โดยตรง การรับรู้แบบออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
  1. การรับรู้จากประสาทสัมผสั (Sensory  perception) คือ ภาวะความเป็นจริงทาง
กายภาพท่ีสามารถรับรู้ผา่นประสาทต่างๆ ได ้ 
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  2. การรับรู้แบบตีความ (Normative  perception) คือสภาวะความเป็นจริงท่ีมาจาก 
การตีความ ซ่ึงตอ้งอาศยัความคิดเห็นหรือความชอบส่วนบุคคล 
  องค์ประกอบการรับรู้ องคป์ระกอบการรับรู้ท่ีส าคญัมี 3 องคป์ระกอบดว้ยกนั  
  1. ภาพ/พื้น (Figure/Ground) เม่ือน าภาพท่ีมีสีพื้นเป็นสีด าและมีรูปภาพแจกนัเป็น
พื้นสีขาวอยู่ตรงกลางภาพ บุคคลจะมองเห็นภาพแตกต่างกนัไป ซ่ึงข้ึนอยู่กบัความแตกต่างกนัใน
การรับรู้วา่ส่วนใดเป็นภาพส่วนใดเป็นพื้น เช่นเดียวกบัในสถานการณ์การส่ือสาร การรับรู้ข้ึนอยูก่บั
ว่าแต่ละฝ่ายให้ความส าคัญกับอะไร อะไรเป็นพื้นและอะไรเป็นภาพ  ดังนั้ นในสถานการณ์ 
การส่ือสารการรับรู้จึงข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีเราเลือกใหค้วามสนใจ 
  2. การเลือกรับรู้ (Selective  perception) เป็นการเลือกรับหรือกลัน่กรองส่ิงท่ีเห็น
หรือส่ิงท่ีได้ยินเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการสนใจ และทัศนคติของบุคคล บุคคลมี
กระบวนการเลือกรับรู้โดยเลือกรับฟังส่ิงท่ีตวัเองตอ้งการฟังและให้ประโยชน์แก่ตน และจะปิดกั้น
ขอ้มูลท่ีไม่ตอ้งการไดรั้บ ส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลท่ีขดัแยง้กบัความเช่ือเดิม และเลือกรับฟังเฉพาะขอ้มูล
ท่ีสอดคลอ้งกบัความเช่ือและความคาดหวงัของตนเอง ผูรั้บสารจะเลือกรับฟังและตีความหมายจาก
ขอ้มูลท่ีไดเ้ลือกรับและกลัน่กรองแลว้ 
  3. หน่วยความจ าทางจิตวิทยา (Psychological set) มีความเช่ือมโยงอยา่งใกลชิ้ดกบั
ประสบการณ์ในอดีต บุคคลมีความคิดและความคาดหวงัต่อส่ิงต่างๆ เช่น การคาดหวงัถึงพฤติกรรม
ของผูอ่ื้น การคาดหวงัวา่หวัหนา้งานจะท าอยา่งนั้นอยา่งน้ี ความคาดหวงัน้ีมีผลต่อการรับรู้ 
  อุปสรรคต่อการรับรู้ 

1. Steel Trap Syndrome ความคิดของบุคคลมีแนวโนม้จะแคบลงเม่ืออายุมากข้ึน 
ในการรับส่ิงเร้าใดๆ ก็ตาม เพราะบุคคลมกัเช่ือมโยงส่ิงนั้นกบัความทรงจ าและความคิดท่ีมีอยูก่่อน
แลว้ 

2. การเหมารวม (Stereotyping) การมีภาพลกัษณ์ท่ีฝังแน่นเก่ียวกบักลุ่มทางสังคม
กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง อนัน าไปสู่การประเมินหรือลงความเห็นเก่ียวกบับุคคลท่ีมาจากกลุ่มทางสังคมนั้น 
เช่น เม่ือมีสถานการณ์ท่ีเราไม่ค่อยมีขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลอ่ืนเราจึงมีแนวโน้มท่ีจะจดับุคคลเขา้ไว้
เป็นพวกเดียวกนักบักลุ่มใดกลุ่มหน่ึง เพื่อช่วยลดความไม่แน่ใจในการส่ือสารระหวา่งบุคคล ดงันั้น 
จึงควรเปิดใจให้กวา้ง สังเกตและแสวงหาขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลก่อนท่ีจะตดัสินใจโดยใช้ภาพเหมา
รวมทนัที การใชภ้าพเหมารวมเป็นฐานการตดัสินใจอาจท าให้การประเมินตดัสินใจเร่ืองต่างๆ ภาพ
ในองคก์ารผดิพลาดได ้

3. การด่วนสรุป  (Halo effect) เป็นการใช้ขอ้มูลท่ีรู้เพียงบางส่วนเก่ียวกบับุคคล
ประเมินลกัษณะอ่ืนๆ ของบุคคลนั้น  
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4. กลไกการป้องกันตนเอง (Defense mechanisms) เป็นกระบวนการของจิต 
ไร้ส านึกท่ีบุคคลตอบสนองต่อสถานการณ์ท่ีมีความตึงเครียด สถานการณ์ตึงเครียดและก่อให้เกิด
ความรู้สึกกระวนกระวายหรือบีบคั้นจะกระตุน้ให้คนต่ืนตวัและพฒันากลไกป้องกนัตวัเองในการ
ตอบสนองสถานการณ์นั้น การป้องกนัตนเองสามารถแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ ไดแ้ก่ 

4.1 การให้เหตุผล (Rationalization) บุคคลจะหาเหตุผลท่ีคิดว่าน่าเช่ือถือมา
รองรับการกระท าหรือพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของตนเอง 

4.2 การอดกลั้น (Repression) เป็นการเก็บความรู้สึกท่ีบุคคลเช่ือว่าเป็น
ความรู้สึกท่ีไม่น่ายอมรับ 

4.3 การปฏิเสธ (Denial) เป็นการปฏิเสธอยา่งตั้งใจต่อความคิด ประสบการณ์ 
หรือขอ้เทจ็จริงท่ีไม่น่าพอใจ โดยอาจเป็นการปฏิเสธอยา่งตรงไปตรงมา กลไกน้ีอธิบายไดว้า่เพราะ
เหตุใดบุคคลจึงมกัไดย้ินแต่ขอ้มูลท่ีสนบัสนุนความคิดตนเอง แต่กลบัไม่ไดย้ินขอ้มูลท่ีขดัแยง้กบั
ความคิดตนเอง 

4.4 การคิดไปเองวา่คนอ่ืนเหมือนเรา (Projection) ความผิดพลาดในการส่ือสาร
เกิดข้ึนเม่ือบุคคลมกัคิดวา่คนอ่ืนมีบุคลิกภาพ ความรู้สึก หรือทศันคติเช่นเดียวกบัตน ซ่ึงเป็นการใช้
ตนเองเป็นบรรทดัฐานในการตดัสินผูอ่ื้นหรือการคิดแทนคนอ่ืนโดยไม่ค  านึงถึงความรู้สึกท่ีแทจ้ริง
ของเขา นอกจากน้ียงัพบวา่คนเรามกัใชบุ้คลิกภาพของตนเองเป็นพื้นฐานส าหรับการอนุมานสาเหตุ
ของการกระท าของผูอ่ื้น และมกัถือเอาลกัษณะท่ีเป็นดา้นลบในบุคลิกภาพของตนใหก้บัผูอ่ื้น  

การสร้างภาพลกัษณ์ 
  ภาพลกัษณ์เป็นภาพของสถาบนั หน่วยงาน บริษทัห้างร้าน หรือบุคคลท่ีเกิดความรู้สึก
ข้ึน จิตใจของคนเราวา่ดี ไม่ดี ชอบ ไม่ชอบ เช่ือถือ ไม่เช่ือถือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย ฯลฯ หรือเฉยๆ 
ถา้ความเห็นของคนส่วนมากเป็นเช่นไร ภาพลกัษณ์ของหน่วยงานจะเป็นเช่นนั้น ถา้ผลออกมาไม่ดี
หรือปานกลาง ก็จะตอ้งเร่งสร้างภาพพจน์ให้ดีข้ึน มิฉะนั้นหากภาพลกัษณ์ตกต ่าลง จะพาให้การ
ด าเนินงานของสถาบนัลม้เหลวได ้ภาพลกัษณ์ท่ีดีของบริษทัห้างร้าน จะสร้างความน่านิยม เช่ือถือ 
เล่ือมใสศรัทธา ดึงดูด โน้มน้าวความสนใจ ท าให้เกิดแรงสัมพนัธ์มากและเหนียวแน่นระหว่าง 
หา้งร้าน สินคา้ และประชาชน ขวญัและก าลงัใจ การทุ่มเทการท างานของพนกังาน (วิจิตร  อาวะกุล 
2541) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Kenneth E. Boulding (Boulding 1975) ท่ีไดอ้ธิบายว่า “ภาพลกัษณ์”  
เป็นความรู้ ความรู้สึกของคนเราท่ีมีต่อส่ิงต่าง ๆ โดยเฉพาะความรู้นั้นเป็นความรู้ท่ีเราสร้างข้ึนมา
เองเฉพาะตน เป็นความรู้เชิงอตัวิสัย (Subjective Knowledge) ซ่ึงประกอบดว้ย “ขอ้เท็จจริงคุณค่าท่ี
เราเป็นผูก้  าหนดโดยแต่ละบุคคลจะเก็บสะสมความรู้เชิงอตัวิสัยเก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ รอบตวัท่ีได้
ประสบและมีความเช่ือว่าจริง เน่ืองจากคนเราไม่สามารถท่ีจะรับรู้และท าความเขา้ใจกบัทุกส่ิงได้
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ครบถว้นเสมอไป เรามกัจะไดเ้ฉพาะภาพบางส่วนหรือลกัษณะกวา้งๆ ของส่ิงเหล่านั้น ซ่ึงอาจไม่
ชดัเจนแน่นอนเพียงพอ แลว้มกัตีความหมาย (Interpret) หรือให้ความหมายแก่ส่ิงนั้นๆ ดว้ยตวัเรา
เอง ความรู้เชิงอตัวิสัยน้ีจะประกอบกนัเป็นภาพลกัษณ์ของส่ิงต่างๆ ท่ีอยู่ในโลกตามทศันะของเรา 
และพฤติกรรมท่ีเราแสดงออกก็จะข้ึนอยูก่บัภาพลกัษณ์ของส่ิงนั้นๆ ท่ีเรามีอยูใ่นสมองดว้ย เพื่อให้
ง่ายแก่การท าความเขา้ใจ อาจแยกองคป์ระกอบของภาพลกัษณ์ไดเ้ป็น 4 ส่วน แต่ในความเป็นจริง
องคป์ระกอบทั้ง 4 ส่วนน้ีมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัอยา่งไม่อาจแบ่งแยกได ้คือ 
  1. องค์ประกอบเชิงการรับรู้ (Perceptual Component) เป็นส่ิงท่ีบุคคลไดจ้ากการ
สังเกตโดยตรง แล้วน าส่ิงนั้นไปสู่การรับรู้ ส่ิงท่ีถูกรับรู้น้ีอาจจะเป็นบุคคล สถานท่ี เหตุการณ์ 
ความคิด หรือส่ิงของต่างๆ เราจะไดภ้าพของส่ิงแวดลอ้มต่างๆ เหล่าน้ีโดยผา่นการรับรู้เป็นเบ้ืองแรก 
  2. องคป์ระกอบเชิงความรู้ (Cognitive Component) ไดแ้ก่ ส่วนท่ีเป็นความรู้เก่ียวกบั
ลกัษณะ ประเภท ความแตกต่างของส่ิงต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการสังเกตและรับรู้ 
  3. องคป์ระกอบเชิงความรู้สึก (Affective Component) ไดแ้ก่ ความรู้สึกของบุคคลท่ีมี
ต่อส่ิงต่างๆ อาจเป็นความรู้สึกผกูพนัยอมรับหรือไม่ยอมรับ ชอบหรือไม่ชอบ 
  4. องคป์ระกอบเชิงการกระท า (Cognitive Component) เป็นความมุ่งหมายหรือเจตนา 
ท่ีเป็นแนวทางในการปฏิบติัตอบโตส่ิ้งเร้านั้น โดยเป็นผลของปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบเชิง
ความรู้และเชิงความรู้สึกองคป์ระกอบเชิงการรับรู้ เชิงความรู้ เชิงความรู้สึก และเชิงการกระท าน้ีจะ
ผสมผสานกนัเป็นภาพท่ีบุคคลไดมี้ประสบการณ์ในโลก 
  Claude Robinson และ Walter Barlow นิยามความหมายของภาพลกัษณ์วา่ หมายถึง 
ภาพท่ีเกิดข้ึนในจิตใจ ซ่ึงบุคคลมีความรู้สึกนึกคิดต่อองคก์ารสถาบนั ภาพในใจดงักล่าวของบุคคล
นั้นๆ อาจจะได้มาจากทั้งประสบการณ์ทางตรง (direct experience) และประสบการณ์ทางออ้ม 
(indirect experience) ของตวัเขาเอง เช่น การไดป้ระสบพบมาดว้ยตนเอง หรือไดย้ินไดฟั้งมาจากค า
บอกเล่าของผู ้อ่ืน เป็นต้น เช่นเดียวกับแนวคิดของ (ไพโรจน์  วิไลนุช 2557) ท่ีได้กล่าวถึง
ภาพลกัษณ์ขององค์กรว่าเป็นภาพท่ีเกิดข้ึนจากการสร้างข้ึนทางสังคม (social construct) และการ
ตีความ (interpretation) เม่ือกลุ่มเป้าหมายติดต่อและมีปฏิสัมพนัธ์กบัองคก์ร องคก์รจะท าให้เขารู้สึก
และตีความองคก์ร ความรู้สึกนั้นท าใหมี้ทศันคติและความคิดเห็นต่อองคก์รอยา่งเฉพาะ 
  จะเห็นไดว้า่ภาพลกัษณ์องคก์ร หมายถึง ภาพท่ีเกิดข้ึนในจิตใจหรือความรู้สึกนึก
คิดของคนท่ีมีต่อหน่วยงานนั้นๆ  ทั้งน้ีการรับรู้หรือภาพดงักล่าวเป็นผลมาจากการกระท าของคนใน
องคก์รนั้นไม่วา่จะเป็นค าพดูหรือการกระท า ดงันั้นการจะสร้างภาพลกัษณ์ขององคก์รให้ส าเร็จมาก
นอ้ยเพียงไร จึงข้ึนอยูว่า่องคก์รนั้นๆ มีสมาชิกเป็นเช่นไร นัน่ก็คือ หากองคก์รใด มีสมาชิกท่ีเขม้แข็ง 
มีผลงานเป็นท่ีปรากฏเป็นรูปธรรม มีการบริการท่ีเป็นเลิศ มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นท่ีน่า
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เล่ือมใสศรัทธา ภาพขององคก์รท่ีเกิดข้ึนในจิตใจของประชาชนยอ่มเป็นภาพท่ีดี น่าเช่ือถือ มีผลให้
การปฏิบติังานตามพนัธกิจขององค์กรบรรลุเป้าหมาย  แต่ในทางตรงขา้ม หากองค์กรใดสมาชิก
ส่วนใหญ่ขาดความกระตือรือร้น ไม่ได้รับการพฒันา ไม่รู้ทิศทางเป้าหมายในการปฏิบัติงาน  
ย่อมส่งผลให้ผลงานออกมาไม่มีคุณภาพ ท าให้ขาดความน่าเช่ือถือศรัทธาและความร่วมมือจาก
ประชาชน “ภาพลกัษณ์”  ขององคก์รยอ่มตกต ่ากลายเป็น “ภาพลบ ”ในท่ีสุด ภาพลกัษณ์สามารถ
สร้างได้และแก้ไขได้ หากองค์กรใดมีภาพลักษณ์ท่ีดีอยู่แล้ว หน้าท่ีขององค์กรนั้ นคือรักษา
ภาพลกัษณ์ท่ีดีดงักล่าวไวใ้ห้ยืนนานและพฒันาให้ดียิ่งๆข้ึน เพราะในโลกของการแข่งขนัการหยุด
อยูก่บัท่ีคือการถอยหลงั  แต่ส าหรับองค์กรท่ีภาพลกัษณ์ปานกลางหรือไม่ดี แน่นอนวา่ตอ้งรีบเร่ง
แก้ไขหรือปรับปรุงภาพลักษณ์ให้ดี เพราะหากยิ่งช้าจะยิ่งแก้ไขยาก  การจะสร้างหรือแก้ไข
ภาพลกัษณ์ตอ้งท าความเขา้ใจกบัลกัษณะพิเศษ (Character) หรือจะเรียกวา่ สัจธรรมของภาพลกัษณ์  

ขอ้แรกคือ ภาพลกัษณ์เปล่ียนแปลงไดต้ามสถานการณ์ องคก์รท่ีคร้ังหน่ึงมีภาพลกัษณ์
ดียิ่งในสายตามประชาชนอาจจะกลายเป็นองค์กรท่ีมีภาพลบได้ถ้ามีข่าวลือหรือเหตุการณ์ร้าย
เก่ียวพนัถึงเป็นเหตุใหก้ระแสความนิยมของประชาชนในขณะนั้นเปล่ียนแปลงไป 

ขอ้ท่ีสอง  ภาพลกัษณ์ท่ีเสียไปแลว้แกไ้ขยากและตกทอดถึงสมาชิกรุ่นหลงัได ้การจะ
แกไ้ขไดเ้พียงไรข้ึนอยูก่บัจงัหวะเวลา เทคนิควธีิและความเช่ือถืออนัเป็นทุนเดิมขององคก์รนั้น 

ขอ้ท่ีสาม  ภาพลกัษณ์ท่ีเกิดจากการสร้างภาพไม่วา่จะเป็นการโฆษณาหรือเทคนิคทาง
การตลาด จะเกิดและสลายเร็วกว่าภาพลกัษณ์ท่ีเกิดจากการผลงานอนัเป็นรูปธรรม ภาพลกัษณ์
เกิดข้ึนได ้2 ทาง ทางแรก เกิดจากเน้ือแทข้ององคก์รนั้นท่ีกระท ามาเป็นเวลายาวนานสั่งสมจนฝัง
แน่นในความรู้สึกนึกคิดของคนจนกลายเป็นภาพลกัษณ์ ซ่ึงตอ้งใชเ้วลาหลายปีหรือหลายสิบปี และ
อีกทางหน่ึง เกิดจากการสร้างเสริมปรุงแต่งโดยใชเ้ทคนิคการตลาดและการประชาสัมพนัธ์เขา้ช่วย 
ซ่ึงอาจใชเ้วลาสั้นๆแต่ไดผ้ลเร็ว ทั้งสองทางน้ีมีจุดดอ้ยและจุดเด่นต่างกนั หากสามารถผสมผสานทั้ง
สองแนวทางเขา้ดว้ยกนั คือท าดีและประชาสัมพนัธ์ตนเองดว้ยก็จะเป็นแนวทางท่ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

 ในการสร้างภาพลกัษณ์องค์กรอย่างย ัง่ยืนจึงตอ้งกระท าอย่างระมดัระวงัและมีการ
วางแผนล่วงหนา้ ส่ิงแรกท่ีตอ้งกระท าคือ ส ารวจทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อองคก์รเราก่อนวา่เป็น
เช่นไร เป็นการประเมินตนเอง (Self Assessment) นัน่เองเพื่อจะไดแ้กไ้ขไดถู้กทาง องคก์รท่ีมีหลาย
ภารกิจหลกั อยา่งเช่นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงมีภารกิจหลกัหลายดา้นหากสามารถประเมิน
ทศันคติของประชาชนผูรั้บบริการในแต่ละภารกิจได ้ก็จะท าให้สามารถปรับปรุงภาพลกัษณ์ไดต้รง
จุดยิ่งข้ึน ถ้าจะให้ดียิ่งกว่านั้น การประเมินองค์กรจะตอ้งประเมินอย่างละเอียดทุกแง่ทุกมุม ทั้งน้ี
เพราะองค์กรประกอบด้วยหลายองค์ประกอบท่ีหล่อหลอมเขา้ด้วยกนั ผูกพนัและเก้ือหนุนกนั   
หากองคป์ระกอบใดบกพร่องอาจจะส่งผลใหอ้งคป์ระกอบอ่ืนเสียหายไปดว้ย องคป์ระกอบดงักล่าว
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ไดแ้ก่ ผูน้  าองคก์ร เจา้หนา้ทีผูป้ฏิบติังาน อาคารสถานท่ี ตลอดรวมไปถึงการให้บริการ การเขา้ร่วม
กิจกรรมสังคมของสมาชิกในองค์กร เคร่ืองแบบ แมแ้ต่โลโกห้รือเพลงของหน่วยงาน ทั้งหมดน้ี
จ าเป็นตอ้งไดรั้บการประเมินในแต่ละขอ้ อนัจะน าไปสู่การปรับปรุง แกไ้ขหรือสร้างใหม่ต่อไป
เพราะการสร้างภาพลกัษณ์ตอ้งด าเนินการทุกแง่มุม จะเลือกด าเนินการเฉพาะส่วนไม่ได ้

 ภาพลกัษณ์องค์การมีความส าคญั สามารถท าให้สถาบนั หน่วยงานมีช่ือเสียงเป็นท่ี
ยอมรับ เช่ือถือศรัทธาจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและจะท าให้องค์การหน่วยงานสถาบนันั้น ๆ มีความ
เจริญกา้วหนา้ได ้
             การสร้างภาพลกัษณ์องค์การ  
    1. รับรู้ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย หรือน ามาก าหนดเป็นภาพลกัษณ์ขององคก์าร
หน่วยงาน 
             2. ตอ้งก าหนดทิศทางให้ชดัเจนถึงเป้าหมายในการสร้างภาพลกัษณ์องคก์าร ผูบ้ริหาร
จึงเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัท่ีสุดในการก าหนดแนวทาง 
             3. รู้จกัตนเองว่าองค์กรหรือหน่วยงานมีภาพลกัษณ์เป็นอย่างไรและภาพลกัษณ์ท่ี
ตอ้งการใหเ้กิดข้ึนคืออะไร 
             4. จุดเนน้ตอ้งรู้วา่หน่วยงานก าลงัท าอะไรอยูคื่อการเขา้ใจงาน บทบาทหนา้ท่ีท่ีชดัเจน 
             5. การสร้างสรรค ์การสร้างสรรคง์านโดยใชค้วามคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์ห้ตอบสนองต่อ
กลุ่มเป้าหมายใหม้ากท่ีสุด 
 6. ความคงเส้นคงวา ความสม ่าเสมอในการสร้างภาพลกัษณ์ 
 7. การประชาสัมพนัธ์ในส่ิงท่ีไดก้ระท าจริงหรือการปรับความเขา้ใจเก่ียวกบัข่าวลือให้
ถึงกลุ่มเป้าหมายอยา่งส ่าเสมอ (Gregory and Wiechmann 1991) 
 กลยุทธ์ในการสร้างภาพลกัษณ์  
             1. สร้างใหป้ระชาชนยอมรับและเห็นดว้ย อนัเป็นผลท่ีจะท าใหส้ถาบนัเป็นท่ีเช่ือถือ 
             2. ปรับปรุงองคก์ารในเร่ืองการจดัการทั้งหมด 
             3. การวางเป้าหมายการตลาดล่วงหนา้ เพื่อสนบัสนุนการขายผลิตภณัฑ ์
             4. การเขา้ไปมีอิทธิพลต่อสภาพแวดลอ้ม 
             5. การสร้างสถาบนัใหมี้ต าแหน่งท่ีดีข้ึน 
             6. ดึงดูดใจลูกคา้ท่ีมีคุณภาพในขณะเดียวกบัท่ีใหค้วามร่วมมือกบัชุมชน 
 จากการศึกษาแนวคิดของ   เกรกอรี และวิชแมนน์ ดังกล่าว  หน่วยงานราชการ
สามารถน าแนวความคิดกลยุทธ์และวิธีการสร้างภาพลกัษณ์มาปรับประยุกต์เพื่อใช้ในการพฒันา
องค์กรให้เป็นท่ีเช่ือถือศรัทธา ยอมรับ  และสร้างความรู้สึกท่ีดีแก่ผูป้ระชาชนและบุคคลทัว่ไปได้
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โดยการปรับปรุงแกไ้ขหรือพฒันาขอ้มูลในการวางแผนการก าหนดทิศทางในการสร้างภาพลกัษณ์ท่ี
ดีใหเ้กิดข้ึนต่อไปโดยการวจิยั ส ารวจ ศึกษาการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายในส่วนของปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัภาพลกัษณ์ขององคก์รและการใหบ้ริการ ความคิดเห็นและความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย โดย
ใชเ้คร่ืองมือเพื่อสอบถามเพื่อจะไดท้ราบขอ้มูล และน ามาพฒันาหน่วยงานให้มีความเจริญกา้วหนา้ 
แนวคิดภาพลกัษณ์องคก์รสามารถน าไปปรับประยุกตใ์ชต้ามความเหมาะสม เช่น การส ารวจความ
คิดเห็นการจดัประชุมอภิปราย การจัดสัมมนา การใช้แบบสอบถามกับกลุ่มเป้าหมายและผูท่ี้
เก่ียวขอ้งส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีจะเป็นเสมือนกระจกท่ีส่ององค์กรให้เราเห็นองค์การในแง่มุมต่าง ๆ ท่ี
หลากหลาย เพื่อท่ีจะได้รู้จุดแข็ง จุดอ่อน สามารถน ามาพฒันาองค์การให้มีช่ือเสียงได้รับความ
เ ช่ือถือศรัทธาต่อหน่วยงานในท่ี สุด  และส าหรับในยุค ปัจจุบัน ส่ิง ท่ีขาดไม่ได้ก็ คือการ
ประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างภาพลกัษณ์    

กระบวนการเกิดภาพลกัษณ์ของบุคคล (รัตนาวดี ศิริทองถาวร 2548) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภูมิที ่12 กระบวนการเกิดภาพลกัษณ์ของบุคคล 

ส่ิงแวดลอ้ม 

การไดย้นิ 

ทกัษะในการส่ือสาร 

ความเขา้ใจ 

ภาพลกัษณ์ 

การไดก้ล่ิน การมองเห็น 

ความรู้ ทศันคติ 

วฒันธรรม 
ความประทบัใจ 

ระบบสงัคม 

การสมัผสั การชิม 

ส่ิงแวดลอ้ม 

เหตุการณ์ เหตุการณ์ 

เหตุการณ์ เหตุการณ์ 
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 1. เหตุการณ์และส่ิงแวดลอ้ม (Event and Environment ในชีวิตประจ าวนัของคนเรามี
เหตุการณ์ต่างๆ เกิดข้ึนมากมาย แต่เรารับเพียงบางเหตุการณ์เท่านั้นเขา้มาในชีวิต ดงันั้นเหตุการณ์
จะมีคุณค่าหรือความส าคญัอยา่งไรจะไม่ข้ึนกบัตวับุคคลเพียงอยา่งเดียวแต่ข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้ม
และเหตุการณ์รอบตวั 
 2. ช่องทางการส่ือสาร (Communication) เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจะเขา้มาสู่ตวับุคคลได้
โดย ช่องทางการ ส่ือสาร  ได้แ ก่  การได้ยิน  ได้ เ ห็น  ได้สั มผ ัส  ได้ ล้ิ มรส  และได้ก ล่ิน  
ซ่ึงประสิทธิภาพการรับรู้จะแตกต่างกัน ทั้ งน้ี เน้ือหาสาระ วิธีการจดัข่าวสารและโครงสร้าง
เหตุการณ์มีความสัมพนัธ์กับช่องทางการส่ือสาร ดังนั้ น จะเห็นได้ว่า “ข่าวสาร” และ “ส่ือ”  
มีความส าคญัท่ีสุด 
 3. องคป์ระกอบเฉพาะบุคคล (Personal Element) การรับรู้ของผูรั้บสาร Berlo กล่าววา่ 
องค์ประกอบทั้ง 5 ของแต่ละบุคคลคือทกัษะของการส่ือสาร ทศันคติ ความรู้ ระบบสังคม และ
วฒันธรรมต่างมีอิทธิพลต่อการส่ือสาร 
 4. การรับรู้และความประทบัใจ (Perception and Impression) เม่ือเหตุการณ์ผา่นช่อง
การส่ือสารและองคป์ระกอบเฉพาะบุคคลทั้ง 5 จะเป็นตวัพิจารณาเหตุการณ์นั้นก่อน โดยการรับรู้ 
(Perception) ซ่ึงเป็นตวัแปลงเหตุการณ์ให้เป็นไปในความหมายตามความคิดของบุคคลนั้น ส่วน
ความประทบัใจ (Impression) จะเก่ียวของกบัคุณภาพและปริมาณความทรงจ า ถา้ประทบัใจมากจะ
มีความทรงจ า จดจ าได้มากและนาน เม่ือสร้างภาพลกัษณ์แล้วจะเจือจางได้ช้ากว่าการท่ีมีความ
ประทบัใจนอ้ย 
 ภาพลกัษณ์ในกระบวนการน้ีสามารถเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลาข้ึนอยู่กบัการรับรู้
ขอ้มูลใหม่ๆ ขององคก์ร สภาพแวดลอ้มเป็นตวัแปรส าคญัในการปรับเปล่ียนภาพลกัษณ์ 
 ปัจจัยทีก่่อให้เกิดภาพลักษณ์ ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดภาพลกัษณ์ ลกัษณะและส่วนประกอบ
ของภาพลกัษณ์ และการวางแผนสร้างภาพลกัษณ์ไวด้งัน้ี 

1. พฤติกรรม การกระท า การแสดงออกในทางท่ีดีของสถาบนั หน่วยงาน รวมทั้ง
เจา้หนา้ท่ี พนกังาน ก็จะเกิดภาพลกัษณ์ท่ีดี 

2. การสร้างสรรค ์ความซ่ือสัตย ์สุจริต ไม่คดโกง ไม่ปลอมปน ไม่โกหก หลอกลวง
ใหป้ระชาชนหลงผดิ เกิดความเช่ือถือ การหลอกลวงท าใหเ้ส่ือมศรัทธาของประชาชน 

3. การเขา้มีส่วนร่วม มีบทบาทในการสร้างสรรค์ เสริมสร้าง ปรับปรุง แกไ้ขปัญหา
สังคม การเสียสละของหน่วยงานผูบ้ริหาร หรือพนกังานต่อสังคมส่วนรวม 
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4. การพิสูจน์ความจริง ขอ้เท็จจริงให้ประจกัษ์ต่อสังคมถึงความถูกตอ้งบริสุทธ์ิผุด
ผ่อง การให้บริการท่ีดี มีคุณภาพต่อประชาชน การไม่เอาเปรียบสังคม ประชาชน การคา้อย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่คา้ก าไรเกินควร เป็นตน้ 

5. การประชาสัมพนัธ์ในลกัษณะท่ีมากเกินไป รวมทั้งขาดรสนิยมท่ีดีจะท าให้เสีย
ภาพลกัษณ์ 
 ลกัษณะภาพลกัษณ์ 

1. ภาพลกัษณ์เปล่ียนแปลงไดต้ามเหตุการณ์การกระท าท่ีเกิดข้ึน ตามท่าทีความรู้สึก 
และทศันคติของประชาชนในขณะนั้นท่ีมีต่อหน่วยงาน 

2. ภาพลกัษณ์ท่ีเสียไปแลว้มกัแกไ้ขไดย้าก และจะติดต่อสืบทอดจากผูรั้บมอบภารกิจ 
การด าเนินการต่อไปไดท้ั้งทางท่ีดีและไม่ดี 

3. ภาพลกัษณ์ท่ีเป็นนามธรรม เกิดจากเผยแพร่โฆษณาจะเกิดข้ึนเร็วและสลายไดเ้ร็ว 
แต่ภาพลกัษณ์ท่ีเป็นรูปธรรม เช่น การกระท า การบริการแก่สังคม การสร้างสาธารณประโยชน์ท่ี
เป็นวตัถุส่ิงของ จะเป็นภาพลกัษณ์ท่ีคงทนถาวร 

4. ภาพลกัษณ์ท่ีไม่ค่อยถาวร เช่น ข่าวลือ การให้ร้ายป้ายสี ถา้พิสูจน์ความจริงช้ีแจง
ขอ้เท็จจริง และการประพฤติปฏิบติัดีมาแต่หนหลงั ก็จะช่วยให้ภาพลักษณ์ประเภทน้ีสลายไป
รวดเร็ว ประชาชนจะยงัเช่ือมัน่ในภาพลกัษณ์ท่ีดีไดท้  ามา เพียงแต่พิสูจน์และช้ีแจงขอ้เท็จจริงก็จะ
หายไปเอง เพราะข่าวลือกลวัขอ้เทจ็จริง 

 ส่วนประกอบของภาพลักษณ์ ภาพลกัษณ์ท่ีดีหรือไม่ดีอาจเกิดข้ึนจากหลายส่ิงของ
องคก์ร เช่น 

1. พฤติกรรมของเจา้หนา้ท่ี พนกังาน (ตอ้งฝึกอบรม) 
2. บทบาทในสังคมขององคก์ารและของพนกังาน การพดู การเผยแพร่แนวความคิด 
3. อาคารสถานท่ีโอ่อ่า สะอาด สกปรก (การดูแลตรวจตราใหก้ารนิเทศ) 
4. สินคา้ ตรา เคร่ืองหมาย (ศิลปะ รสนิยมท่ีดี) 
5. การมุ่งมัน่ท าความดี มีคุณธรรมอยา่งต่อเน่ืองไม่ทอ้ถอย 

 การวางแผนสร้างภาพลกัษณ์ 
1. จ าแนกวิเคราะห์โครงสร้างของสถาบัน เพื่อป้องกันภาพลักษณ์เชิงลบและ

เสริมสร้างภาพลกัษณ์เชิงบวก 
2. ก าหนดเป้าหมายในการสร้างภาพลกัษณ์ใหเ้หมาะสมกบัสภาพและกลุ่มเป้าหมาย 
3. ก าหนดวธีิการและส่ือ ตลอดจนกิจกรรมท่ีจะด าเนินการ 
4. ใชก้ารโฆษณาสถาบนั ตลอดจนระบบการประชาสัมพนัธ์เขา้เสริม 
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5. ใชอุ้ปกรณ์ตลอดจนการประสานส่ือสารมวลชนอยา่งถูกตอ้ง มีประสิทธิภาพ 
6. ท าการส ารวจ ประเมิน ท่าทีความรู้สึก ทศันคติของประชาชน เพื่อการด าเนินการ

ปรับปรุงแกไ้ข 
 การเสริมสร้างจินตภาพ อาจด าเนินการเพื่อให้เกิดข้ึน โดยการมีคุณธรรม โอบออ้ม
อารี เป็นพลเมืองท่ีดี มีความยุติธรรม ปฏิบติัตนน่าเล่ือมใส ยกย่องนับถือ มีความรับผิดชอบไม่
ทอดทิ้งสังคม เป็นตน้ 

การเสริมสร้างความนิยม (Good Will) สามารถด าเนินการได้โดยการประกอบ
สัมมาชีพ สุภาพ มีมารยาท การบริการดว้ยความสะดวกรวดเร็ว บ าเพญ็สาธารณประโยชน์ ไม่ทุจริต 
แสดงใหเ้ห็นถึงความเจริญกา้วหนา้ของหน่วยงาน รวมถึงทุกคนในหน่วยงานมีความรักใคร่สามคัคี 

การป้องกันช่ือเสียง สามารถด าเนินการได้โดย การช้ีแจงนโยบาย วตัถุประสงค์ของ
หน่วยงานใหเ้ป็นท่ียอมรับในวงกวา้ง สร้างความโดดเด่นใหห้น่วยงานมีผลงานสู่สายตาประชาชน รวมถึง
การช้ีแจงท าความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเขา้ใจผดิหรือข่าวลือท่ีท าใหห้น่วยงานเส่ือมเสีย เป็นตน้ 

ความส าคัญของภาพลกัษณ์ในด้านการประชาสัมพนัธ์ 
การประชาสัมพันธ์ท่ีดีนั้ น หน่วยงานสถาบันจะต้องสร้างภาพลักษณ์ท่ีแท้จริง  

(true image) ใหเ้กิดข้ึนในจิตใจประชาชนเพื่อผลทางดา้นความประทบัใจ หน่วยงานท่ีมีภาพลกัษณ์
ในทางลบจะท าใหห้น่วยงานนั้นไม่ไดรั้บความเช่ือถือ หรือไวว้างใจจากประชาชน หรือไม่ให้ความ
ร่วมมือสนับสนุนหน่วยงานนั้นๆ และหากหน่วยงานใดมีภาพลกัษณ์ท่ีดีภาพท่ีเกิดในจิตใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อหน่วยงานนั้นยอ่มงดงาม มีความน่าเช่ือถือศรัทธา สมควรแก่การไวว้างใจหรือน่า
คบหาสมาคม (Bernays 1961) 

ภาพลกัษณ์กบัความประทบัใจของบุคคล 
ภาพลักษณ์ (image) เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากความประทับใจท่ีแท้จริงของบุคคล 

ภาพลกัษณ์ท่ีบุคคลมีต่อองค์กรจะเป็นอย่างไรข้ึนอยู่กบัประสบการณ์ ขอ้มูลข่าวสารท่ีประชาชน
ไดรั้บซ่ึงจะก่อเป็นความประทบัใจหรือไม่ประทบัใจได ้ทั้งน้ีแลว้แต่พฤติกรรมหรือการกระท าของ
องคก์ร การประชาสัมพนัธ์จึงเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างภาพลกัษณ์องคก์ร การสร้างภาพลกัษณ์ตอ้ง
กระท าอยา่งต่อเน่ือง เพราะภาพลกัษณ์เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนทีละนอ้ย ค่อยๆ เพิ่มพูนจนฝังรากมัน่คงแน่น
หนาในจิตใจและทศันคติหรือความรู้สึกนึกคิดของประชาชน เม่ือภาพลกัษณ์ตราตรึงอยู่ในจิตใจ
ประชาชนแลว้ จะท าให้เกิดช่ือเสียง เกียรติคุณ ความนิยมชมชอบ ความเช่ือถือศรัทธาต่อองคก์รจะ
ติดตามมาในท่ีสุด 
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จะเห็นได้ว่าภาพลักษณ์ท่ีดีเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าต่อบุคคลและองค์กร แต่หากเป็น
ภาพลกัษณ์ทางลบจ าเป็นตอ้งมีการแก้ไขดว้ยการสร้างภาพลกัษณ์ใหม่หรือน าภาพลกัษณ์เดิมมา
ขยาย จะเห็นไดว้า่ภาพลกัษณ์นั้นมีคุณค่านานปัการ เพราะภาพลกัษณ์ช่วยสร้างความนิยมให้เกิดใน
หมู่ประชาชน เพื่อสร้างความประทับใจ การยอมรับ การดึงดูดความสนใจบนพื้นฐานของ
ขอ้เท็จจริงในการประชาสัมพนัธ์และเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน รวมถึงปกป้องและรักษาช่ือเสียงของ
องคก์รไม่ใหเ้ส่ือมเสีย อีกทั้งภาพลกัษณ์ยงัสามารถรักษาและสร้างเสริมความสัมพนัธ์ การตระหนกั
ถึงความส าคัญของภาพลักษณ์ท่ีดีทั้ งภายในและภายนอกองค์กรจะเป็นปัจจยัเสริมท่ีจะสร้าง
ความรู้สึกท่ีดีต่อกนั 

 

 

แผนภูมิที ่13 คุณค่าแห่งภาพลกัษณ์ (Image Value)  
การสร้างภาพลกัษณ์ออกเป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ Corporate Image และ Business Image 
1. Corporate Image คือ ภาพลกัษณ์ขององค์กรรวมถึงผูบ้ริหาร ซ่ึงประกอบไปดว้ย

จิตวิทยา (Psychological) คุณค่าเพิ่ม (Value Added) ตราสินคา้ (Brand) เป็นลกัษณะของการสร้าง
ภาพลกัษณ์ท่ีตวับุคคล สะทอ้นภาพลกัษณ์ผา่นความคิด การแสดงออกเม่ือพบปะกบับุคคลภายนอก 
ซ่ึงก็คือภาพลกัษณ์ของผูบ้ริหารนั่นเองซ่ึงถือเป็นหัวใจส าคญัของการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีเพราะ
ความรู้สึกท่ีดีจะเกิดข้ึนจากการยอมรับ ความประทบัใจประชาชนกลุ่มต่างๆ จนกระทัง่พฒันาให้
เป็นความรู้สึกเป็นพรรคพวก ความจงรักภกัดี และการเป็นกลุ่มชนเดียวกนั เป็นความช่ืนชอบใน
จุดยนืขององคก์รหรือการเป็นผูช้  านาญดา้นใดดา้นหน่ึงจนสะทอ้นออกมาเป็นภาพลกัษณ์ได้ 

2. Business Image คือ ส่ิงท่ีสะท้อนภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการ 
(Product/Service) โดยอาจแยกเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ขององค์กรหรือสถาบนั ประกอบไปด้วย
ดา้นการคา้ (Commercial) ก าไร/ยอดขาย (Benefit) เป็นส่วนประกอบท่ีเห็นเป็นรูปธรรมท่ีส่งผลถึง
คุณค่าของธุรกิจ (Business Value) ภาพลกัษณ์ดา้นน้ีตอ้งพฒันาคุณภาพและจุดยืนของสินคา้หรือ
บริการให้โดดเด่นตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายและแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพ
สามารถแกปั้ญหาได ้(พจน์  ใจชาญสุขกิจ 2548) 

จะเห็นไดว้า่ 2 ภาพลกัษณ์น้ี เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีทั้งในดา้นการรับรู้และสัมผสั
ไดโ้ดยเหตุผลท่ีคุม้ค่า นัน่คือ การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีจะตอ้งเสริมได ้(Reinforce) สร้างได ้(Build) 

Image Value 

Position Steps To Achieve 

Goodwill 

Achieve To Safeguard Reputation 

Maintain Good Relationship 



 59 
 

 

และเปล่ียนได ้(Change) ดงันั้น ภาพลกัษณ์ไม่ใช่ส่ิงท่ีหยุดน่ิงจ าเป็นตอ้งปรับปรุง เปล่ียนแปลง 
สร้างสรรคต์ลอดเวลา 

ประเภทของภาพลักษณ์ สามารถจ าแนกประเภทหรือองค์ประกอบของภาพลกัษณ์ 
(image) ดงัน้ี 

1.  ภาพลกัษณ์ของผูบ้ริหาร (Corporate image) โดยผูบ้ริหารตอ้งเป็นท่ียอมรับของ
สาธารณชน มีวจิารณญาณดี มีวสิัยทศัน์ รู้จกัประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ใหอ้งคก์ร 

2.  ภาพลกัษณ์ของสถาบนัหรือองค์กร (Institutional image) คือ ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจ
ของประชาชนท่ีมีต่อสถาบนัหรือองคก์ร โดยมีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 

2.1 ภาพลกัษณ์ของเจา้หนา้ท่ี คือ มีความรับผิดชอบ มีความเป็นมืออาชีพ มีความ
จริงใจ มีบุคลิกดี สง่างาม และพร้อมท่ีจะท างานอยู่เสมอไม่ว่าจะมีสถานการณ์หรือเหตุการณ์ใด
เกิดข้ึน  

2.2 ภาพลกัษณ์ของวธีิการด าเนินงาน ท่ีด าเนินงานดว้ยความโปร่งใส ตรวจสอบได ้
ซ่ือสัตย ์สามารถเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศได ้

2.3 ภาพลกัษณ์ของบรรยากาศขององค์กร หมายถึง ทุกส่วนขององค์กรเม่ือรวม
เป็นส่ิงแวดลอ้มและส่ิงท่ีประกอบข้ึนเป็นองคก์ร เช่น อาคารสถานท่ี การตอ้นรับผูม้าติดต่อราชการ 
เป็นตน้ 

2.4 ภาพลกัษณ์ของเคร่ืองใช้หรืออุปกรณ์ส านกังาน การตกแต่งส านกังานควรมี
การตกแต่งให้ดูดี สร้างความสมดุลโดยค านึงถึงความประหยดักบัการรักษาภาพลกัษณ์ รวมถึงการ
จดัส านกังานใหส้ะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย 

2.5 ภาพลกัษณ์ของวฒันธรรมองคก์ร หมายถึง การสร้างค่านิยมของผูบ้ริหารและ
เจา้หนา้ท่ีโดยให้ยึดถือปฏิบติัสืบต่อกนัไป เช่น การไหว ้การตอ้นรับผูม้าติดต่อราชการดว้ยใบหน้า
ยิม้แยม้ เป็นตน้ 

3. ภาพลกัษณ์ของสินคา้หรือบริการ (Product/Service image) คือ ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจ
ของประชาชนท่ีมีต่อสินคา้หรือบริการหรือกิจกรรม/โครงการขององคก์ร  

4. ภาพลกัษณ์ท่ีมีต่อสินคา้ตราใดตราหน่ึง (Brand image) คือ ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหน่ึงหรือตรา (Brand) ตราหน่ึง หรือเคร่ืองหมายการค้า 
(Trademark) ใดเคร่ืองหมายหน่ึง ส่วนมากใชใ้นดา้นการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 

5. ภาพลกัษณ์ทางดา้นสังคม คือ การท ากิจกรรมพิเศษท่ีนอกเหนือจากภาระหนา้ท่ีใน
งานท่ีท าอยูใ่นองคก์ร เป็นการคืนก าไรใหก้บัสังคม 
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 หลกัส าคัญในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร หลกัการในการสร้างภาพลกัษณ์ท่ี
ดี (Favorable image) ใหแ้ก่องคก์ร ควรยดึหลกัต่อไปน้ี 

1.  ค้นหาจุดอ่อนและจุดแข็งของภาพลักษณ์ขององค์กรท่ีมีอยู่แล้วในปัจจุบัน  
เพื่อเป็นการวิเคราะห์เพื่อหาลู่ทางและวางแผนการด าเนินงานในขั้นต่อไป ขั้นตอนน้ีอาจท าไดโ้ดย
การรวบรวมทศันคติ ท่าที และความรู้สึกนึกคิดของกลุ่มประชาชน 

2.  วางแผนและก าหนดขอบเขตของภาพพจน์ท่ีองค์กรจะสร้างข้ึนในใจของ
ประชาชน 

3.  คิดหัวข้อ (Themes) ต่างๆ เพื่อใช้ในการสร้างภาพลักษณ์แก่ประชาชน ได้แก่ 
เน้ือหา ข่าวสาร ท่ีจะเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ต่อกลุ่มประชาชน อาจเป็นค าขวญัหรือขอ้ความสั้นๆ  
ท่ีชกัจูงใหป้ระชาชนเกิดภาพลกัษณ์ตามท่ีตอ้งการ 

4.  ใช้เคร่ืองมือส่ือสารต่างๆ เขา้ช่วยในการด าเนินงานสร้างภาพลกัษณ์ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพเขา้ถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างกวา้งขวาง  ซ่ึงอาจใชส่ื้อมวลชนต่างๆ 
เขา้ช่วย เช่น หนงัสือพิมพ ์วิทยุ โทรทศัน์ เป็นตน้ รวมทั้งการโฆษณาเพื่อประชาสัมพนัธ์ส่ิงพิมพ์
ต่างๆ เช่น จุลสาร โปสเตอร์ เวบ็ไซต ์เป็นตน้ 
 นอกจากน้ี ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีความใกล้ชิดกับ
ประชาชน เพราะมีภารกิจในการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงการ
เสริมสร้างให้ชุมชนเขม้แข็ง การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้เกิดข้ึนในใจของประชาชนจึงควรเร่ิมตน้
จากการสร้างความสัมพนัธ์ในชุมชนก่อนซ่ึงเป็นหัวใจหลกัของการท างานพฒันาชุมชน ซ่ึงพจน์   
ใจชาญสุขกิจ ไดก้ล่าวถึงวธีิการท่ีจะท าใหอ้งคก์รเป็นท่ีรักของชุมชนนั้นสามารถท าไดโ้ดยการสร้าง
ชุมชนสัมพนัธ์ ซ่ึงเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีในชุมชนท่ีอยูใ่กลก้บัองคก์รหรือแมก้ระทัง่ชุมชน
อ่ืนๆ ท่ีองค์กรเขา้ไปมีส่วนร่วมหรือมีความสัมพนัธ์ในฐานะผูใ้ห้บริการกบัผูรั้บบริการ ส าหรับ
หลกัการประชาสัมพนัธ์กบัชุมชนเพื่อสร้างชุมชนสัมพนัธ์นั้น ประกอบดว้ย 

1.  เขา้ไปส่งเสริมหรือให้ความร่วมมือกบัชุมชนในการท ากิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะ
ชุมชนท่ีอยูใ่กลเ้คียงกบัองคก์ร 

2.  ชุมชนควรพฒันาในดา้นต่างๆ และองคก์รควรเขา้ไปตรวจสอบความตอ้งการของ
ชุมชน เพื่อหาทางส่งเสริมและสนบัสนุน 

3.  ผูบ้ริหารขององค์กรควรมีบทบาทการเป็นผูน้ าทางด้านความคิดให้กับชุมชน  
เพื่อช้ีแนะแนวทางในการพฒันาชุมชน หรือเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงในกรรมการของชุมชน 

4. ผูบ้ริหารขององคก์รตอ้งเขา้กบับุคคลระดบัต่างๆ ของชุมชน ไม่ควรแบ่งฝ่าย 
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5. องคก์รมีการพบปะกบัชุมชนอยา่งสม ่าเสมอ และท าดว้ยความจริงใจ พร้อมท่ีจะรับ
ฟังขอ้เสนอแนะ ทศันคติของชุมชนต่อองคก์รของตนเองเก่ียวกบัการด าเนินงานและการบริการของ
องคก์ร 

6. มีการเผยแพร่กิจกรรมท่ีองคก์รนั้นไดท้  ากบัชุมชนไปแลว้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการ
สร้างชุมชนสัมพนัธ์ระหว่างกนั และควรมีการประเมินผลการท ากิจกรรมกบัชุมชนดว้ยเพื่อน ามา
ปรับปรุงแกไ้ข (พจน์  ใจชาญสุขกิจ 2548) 

ไพโรจน์  วิไลนุช ได้ให้ทศันะว่าการสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นท่ีจดจ าของ
ประชาชนนั้น องค์กรควรมีการสร้างอตัลกัษณ์ (Identity) ซ่ึงหมายถึง ลกัษณะเฉพาะขององค์กร
หรือตวัตนท่ีเป็นคุณลกัษณะพิเศษท่ีท าให้แตกต่างจากองค์กรอ่ืน อตัลกัษณ์ขององค์กรเป็นส่ิงท่ี
องคก์รสร้างข้ึนโดยอาศยัรากเหงา้ ประวติัหรือส่ิงท่ีองคก์รคิดวา่เหมาะสม  
 อตัลกัษณ์ขององคก์รครอบคลุมทุกอยา่งขององคก์รไม่วา่จะเป็น ปรัชญา (Philosophy) 
พนัธกิจ (Mission) บุคลากร (Staff) ระดบัต่างๆ ของสถานท่ี (Place) ท่ีตั้ง (Location) โครงสร้าง 
(Structure) ตราสัญลกัษณ์ (Logo) ตราสินคา้ (Brand) เทคโนโลยี (Technology) และระบบการ
บริหาร (Management System) หากตอ้งการให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้อตัลกัษณ์ขององคก์รจึงตอ้งมีการ
ส่ือสารอตัลกัษณ์ผา่นส่ิงเหล่าน้ี 
 1. การแสดงออกและการปฏิบติัตวั ได้แก่ การแสดงออกและการปฏิบติัตวัของ
เจา้หน้าท่ีระดบัต่างๆ การใช้ชีวิต การมีปฏิสัมพนัธ์ การแสดงความคิดเห็นท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเด่น
และสอดคลอ้งกบัองคก์ร 
 2. การส่ือสารดว้ยขอ้ความและค าพูด เช่น การส่ือสารแนวคิดหลกัขององค์กรผ่าน
ข้อความหรือค าพูด รวมทั้ งการพูดคุยให้รายละเอียดเก่ียวกับเร่ืองขององค์กร การเล่าเร่ือง 
(Narrative) เก่ียวกบัตวัองคก์ร 
 3. การใช้ส่ิงต่างๆ ท่ีเป็นสัญลกัษณ์ เช่น ตราสัญลกัษณ์ ภาพ สี แบบของตวัอกัษร  
และการพิมพข์ององคก์ร 
 จะเห็นไดว้า่องค์กรเป็นผูก้  าหนดอตัลกัษณ์ ส่วนภาพลกัษณ์คือส่ิงท่ีผูอ่ื้นพบเห็นและ
สัมผสัองค์กรและเป็นผูก้  าหนดภาพลกัษณ์ให้แก่องค์กร ดงันั้น ภาพลกัษณ์เป็นส่วนส่งเสริมให้
องคก์รมีช่ือเสียง ซ่ึง Bronn กล่าววา่ ช่ือเสียงสะทอ้นความจริงขององคก์รในสายตากลุ่มเป้าหมาย 
ไม่ว่าจะเป็นส่ิงท่ีองค์กรเช่ือวา่ตนเองเป็นอะไร เลือกส่ือสารหรือคิดว่าตนเองรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายคิด
อะไร ซ่ึงความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัลกัษณ์ ภาพลกัษณ์ และช่ือเสียงขององคก์ารสามารถอธิบายได ้
ดงัภาพต่อไปน้ี 
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แผนภูมิที ่14 ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัลกัษณ์ ภาพลกัษณ์ และช่ือเสียงขององค์การ 
  เลข 1 หมายถึง องคก์รคิดวา่ส่ิงท่ีเป็นตวัเอง 
  เลข 2 หมายถึง องคก์รตอ้งการใหค้นอ่ืนคิดวา่ตนเองเป็นเช่นนั้น 
  เลข 3 หมายถึง องคก์รเช่ือวา่คนอ่ืนคิดวา่ตนเองเป็นเช่นนั้น 
  เลข 4 หมายถึง ภาพลกัษณ์หรือส่ิงท่ีคนอ่ืน (กลุ่มเป้าหมาย) มององคก์ร 
  (ไพโรจน์  วไิลนุช 2557) 
  องค์กรท่ีมี ช่ือเสียงจะมีเกราะก าบังเม่ือองค์กรได้รับการกล่าวหาไปในทางท่ี 
ไม่ประสงค ์บางคร้ังองคก์รอาจถูกกล่าวหาวา่กระท าบางอยา่งท่ีไม่ถูกตอ้ง หากองคก์รมีช่ือเสียงดีก็
อาจจะไม่ถูกตดัสินทนัทีทนัใด ช่ือเสียงมีส่วนท าให้บุคคลภายนอกลงัเลท่ีจะลงความเห็นต่อการ
กระท าขององค์กร ประเภทของช่ือเสียงขององค์กรเกิดจากการท ากิจกรรมจนเป็นท่ีประจกัษ์ใน
สายตาของประชาชน มีดงัน้ี 

1. ช่ือเสียงท่ีเกิดจากความสามารถในการจดัการท่ีดี มีประสิทธิภาพขององค์กร  
การบริหารจดัการรวมทั้งการประสานงานกบัหน่วยงานภาพนอกอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

1. องค์กร 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

รัฐบาล 

ส่ือมวลช

น 

ลกูค้า 

ชุมชน 

นกั

ลงทุน 

2 

3 

4 
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2. ช่ือเสียงท่ีมาจากการมองว่าองค์กรใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั สามารถปฏิบติังานได้
อยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

3. ช่ือเสียงขององคก์รท่ีเกิดจากการผลิตสินคา้หรือบริการท่ีมีประสิทธิภาพ 
4. ช่ือเสียงท่ีมาจากการจ าหน่ายสินคา้และใหบ้ริการท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ 
5. ช่ือเสียงท่ีเกิดจากการใหบ้ริการไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
6. ช่ือเสียงด้านการจดักิจกรรมหลายอย่างอย่างต่อเน่ือง กิจกรรมแต่ละอย่างเกิด

ประโยชน์ต่อประชาชน 
7. ช่ือเสียงดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมและคุณธรรมของผูบ้ริหาร ซ่ึงเกิดจากการ

ปฏิบติัตามบรรทดัฐานของสังคมดว้ยการท ากิจกรรมท่ีแสดงความรับผดิชอบต่อสังคม  

การประชาสัมพนัธ์ของส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง กรมการพฒันาชุมชน 
 ประวตัิความเป็นมาของกรมการพฒันาชุมชน 
 แนวคิดการพฒันาชุมชนท่ีเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2483 ไดท้  าให้เกิดการเปล่ียนแปลงการ
พฒันาในกลุ่มประเทศเครือจกัรภพจากเดิมมาเป็นการพฒันาท่ีเห็นวา่ประชาชนเป็นแกนกลางของ
พลงัขบัเคล่ือนทางสังคม เม่ือแนวคิดการพฒันาชุมชนน้ีเผยแพร่ออกไปจนก่อเกิดเป็นปรัชญา
เก่ียวกบัการท างานร่วมกนัอย่างใกลชิ้ดระหว่างประชาชนกบัรัฐบาลในการปรับปรุงสภาพความ
เป็นอยู่ซ่ึงเรียกว่าขบวนการพฒันาชุมชน ขบวนการดงักล่าวได้ส่งผลกระทบต่อการพฒันาใน
ประเทศไทยดว้ยเช่นกนั 
 ในปี พ.ศ. 2483 กระทรวงมหาดไทยไดป้ระกาศใชแ้ผนการบูรณะชนบทพฒันา โดยมี
วตัถุประสงค์ 2 ประการ คือ สร้างสรรคชี์วิตจิตใจของประชาชนในชนบทให้เหมาะสมท่ีจะเป็น
พลเมืองดี และส่งเสริมใหป้ระชาชนมีการครองชีพท่ีดีข้ึน และไดจ้ดัตั้งส านกังานพฒันาการทอ้งถ่ิน
ข้ึนในปี พ.ศ. 2499 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน และมีการริเร่ิม
โครงการพฒันาทอ้งถ่ินในปีถดัมาโดยมีปลดัพฒันากรเป็นผูป้ฏิบติังานซ่ึงเรียกกนัในภายหลงัว่า
พฒันากร 
 ในปี พ.ศ. 2505 รัฐบาลไดอ้อกพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม  ฉบบัท่ี 
10 และจดัตั้งกรมการพฒันาชุมชนข้ึนเป็นหน่วยงานในสังกดักระทรวงมหาดไทยเม่ือวนัท่ี 1 
ตุลาคม พ.ศ. 2505 ภารกิจในระยะแรกของกรมการพฒันาชุมชนคือ ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชนบทโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและการพฒันาตนเอง ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่า
พฒันากรตอ้งท างานกบัประชาชน มิใช่ท าใหป้ระชาชน 
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 ภารกจิความรับผดิชอบของกรมการพฒันาชุมชน 
 อ านาจหน้าท่ีตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพฒันาชุมชนกระทรวง 
มหาดไทยพ.ศ. 2552 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพฒันาชุมชนกระทรวงมหาดไทย  
พ.ศ. 2552 ใหก้รมการพฒันาชุมชนมีภารกิจเก่ียวกบัการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมี ส่วน
ร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพฒันาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมัน่คงและมีเสถียรภาพ
โดยสนับสนุนให้มีการจดัท าและใช้ประโยชน์จากขอ้มูลสารสนเทศ ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั จดัท า
ยทุธศาสตร์ชุมชน ตลอดจนการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันาชุมชนเพื่อให้
เป็นชุมชนเขม้แขง็อยา่งย ัง่ยนื โดยมีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี  

 (1) ก าหนดนโยบาย ยทุธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางในการพฒันาชุมชนระดบัชาติ 
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน และผูมี้ส่วนเก่ียวข้องด้านการพฒันาชุมชน ได้ใช้เป็นกรอบ
แนวทาง ในการด าเนินงานเพื่อเสริมสร้างความสามารถและความเขม้แขง็ของชุมชน  

 (2) จดัท าและพฒันาระบบมาตรฐานการพฒันาชุมชน เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือส าหรับ
ประเมินความกา้วหนา้และมาตรฐานการพฒันาของชุมชน  

 (3) พฒันาระบบและกลไกในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การจดัการความรู้  
การอาชีพ การออม และการบริหารจดัการเงินทุนของชุมชน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของ
ประชาชน ชุมชน ผูน้ าชุมชน องคก์ารชุมชน และเครือข่ายองคก์ารชุมชน  

 (4) สนบัสนุนและพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศชุมชน ส่งเสริมการใชป้ระโยชน์และ
การ ให้บริการข้อมูลสารสนเทศชุมชน เพื่อใช้ในการวางแผนบริหารการพัฒนาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 (5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั พฒันา และสร้างองค์ความรู้เพื่อใช้ในงานพฒันาชุมชน  
และการจดัท ายทุธศาสตร์ชุมชน  

 (6) ฝึกอบรมและพฒันาขา้ราชการ เจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง ผูน้ าชุมชน องค์การชุมชน 
และเครือข่ายองค์การชุมชนให้มีความรู้ ทกัษะ ทศันคติ และสมรรถนะในการท างาน รวมทั้งให้
ความร่วมมือทางวชิาการดา้นการพฒันาชุมชนแก่หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

 (7) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของกรม หรือตามท่ี
กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
  วสัิยทศัน์และยุทธศาสตร์กรมการพฒันาชุมชน  
  กรมการพฒันาชุมชนไดก้ าหนดแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ภายใตบ้ทบาทและหนา้ท่ีของ
กรมฯ โดยมีวิสัยทศัน์ คือ ชุมชนเขม้แข็ง เศรษฐกิจฐานรากมัน่คง และเพื่อให้บรรลุวิสัยทศัน์
ดงักล่าวจึงไดก้ าหนดพนัธกิจท่ีจะตอ้งด าเนินการ 4 ประการ คือ  
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 1. พฒันาระบบและกลไกในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของชุมชน  
 2. ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาการบริหารจดัการชุมชน  
 3. ส่งเสริมการพฒันาระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง  
 4. พฒันาสมรรถนะองค์กรในการท างานเชิงบูรณาการ โดยมุ่งเน้นด าเนินการใน  

5 ประเด็นยทุธศาสตร์ คือ  
  4.1 สร้างสรรคชุ์มชนอยูเ่ยน็เป็นสุข  
  4.2 เสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารงานชุมชน  
  4.3 ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ 
  4.4 เสริมสร้างธรรมาภิบาลและความมัน่คงของทุนชุมชน  
  4.5 เสริมสร้างองคก์รใหมี้ขีดสมรรถนะสูง  
 โครงสร้างองค์กร  

 กรมการพฒันาชุมชนแบ่งโครงสร้างของหน่วยงานออกเป็น 2 ส่วน คือ ราชการ
บริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค  

 ราชการบริหารส่วนกลางท าหน้าท่ีก าหนดนโยบาย สนับสนุน และก ากบัดูแล 
การด าเนินงาน ประกอบดว้ยหน่วยงานภายใน 15 หน่วยงาน ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลกั 10 หน่วยงาน 
คือ  

 1. ส านกังานเลขานุการกรม  
 2. กองการเจา้หนา้ท่ี  
 3. กองคลงั  
 4. กองแผนงาน  
 5. ศูนยส์ารสนเทศเพื่อการพฒันาชุมชน  
 6. สถาบนัการพฒันาชุมชน  
 7. ส านกัพฒันาทุนและองคก์รการเงินชุมชน  
 8. ส านกัส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวสิาหกิจชุมชน  
 9. ส านกัเสริมสร้างความเขม้แขง็ชุมชน  
 10. กลุ่มพฒันาระบบบริหาร 

และหน่วยงานภายใน 4 หน่วยงาน คือ  
 11. กลุ่มตรวจสอบภายใน  
 12. กองประชาสัมพนัธ์  
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 13. ศูนยป์ระสานราชการจงัหวดัชายแดนใต ้กรมการพฒันาชุมชน (ศปก.จชต.พช.)  
 14. กลุ่มงานคุม้ครองจริยธรรมขา้ราชการกรมการพฒันาชุมชน  
 ราชการบริหารส่วนภูมิภาคท าหนา้ท่ีด าเนินงานพฒันาชุมชน ประสานการด าเนินงาน

พฒันาชุมชนกบัหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย ส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดั จ านวน 
76 แห่ง และส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอ 878 แห่ง  

 อตัราก าลงั  
 กรมการพฒันาชุมชนมีบุคลากร ณ เดือนพฤษภาคม 2558 จ านวนทั้งส้ิน 6,757 คน 
แบ่งเป็น ขา้ราชการ จ านวน 6,580 คน ลูกจา้งประจ า จ านวน 156  คน และพนกังานราชการ จ านวน 
21 คน โดยเป็นเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานในส่วนกลาง จ านวน 557 คน และปฏิบติังานในส่วนภูมิภาค 
จ านวน 5,023 คน  

 นโยบายและภารกจิหลกั  
 กรมการพฒันาชุมชนไดป้รับบทบาท หนา้ท่ี และภารกิจของกรมฯ ให้สอดคลอ้งกบั

การปฏิรูประบบราชการและนโยบายการกระจายอ านาจในปี พ.ศ. 2546 เพื่อให้บรรลุยุทธศาสตร์
ประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการจดัการปัญหาของหมู่บา้น/ชุมชน ดงันั้น ภารกิจของ
กรมการพฒันาชุมชนในปัจจุบนัจึงเป็นไปตามกฎกระทรวงมหาดไทย  ลงวนัท่ี 24 มีนาคม 2556 
ประกอบดว้ย  

1. การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
2. การส่งเสริมและพฒันาเศรษฐกิจฐานราก 
3. การสนบัสนุนการจดัเก็บขอ้มูลและใชป้ระโยชน์ในการพฒันา  
4. การส่งเสริมการจดัท ายทุธศาสตร์ชุมชน 
5. การฝึกอบรมและพฒันาศกัยภาพผูน้ าชุมชนและหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการพฒันาชุมชน  
 ทศิทางการพฒันาองค์กรในอนาคต  
 การบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่มุ่งเน้นให้ระบบราชการให้บริการท่ีมีคุณภาพแก่

ประชาชน โดยค านึงถึงความตอ้งการของประชาชน จึงสร้างระบบการบริหารงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  
มีระบบสนับสนุนทางด้านบุคลากรและเทคโนโลยีกรมการพฒันาชุมชนจึงก าหนดทิศทางการ
พฒันาองค์กรในอนาคตให้เป็นองค์กรท่ีมีสมรรถนะสูงเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน  
โดยพฒันาให้เป็นองคก์รท่ีเอ้ือต่อการเปล่ียนแปลง มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์ 
และพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการบริหารยทุธศาสตร์  
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 ภารกจิทีส่ าคัญตามยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  
 กรมการพฒันาชุมชนในฐานะหน่วยงานหน่ึงในกระทรวงมหาดไทยไดรั้บมอบหมาย

ให้ด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลท่ีส าคญั 4 ประการ คือ การสร้างความปรองดองสมานฉนัท์
ของคนในชาติและฟ้ืนฟูประชาธิปไตย การส่งเสริมใหป้ระชาชนเขา้ถึงแหล่งเงินทุน การบริหาร
จดัการโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ให้มีศกัยภาพ การป้องกนักลุ่มเส่ียงและประชาชนทัว่ไป
ไม่ให้เขา้เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด ซ่ึงในการด าเนินการดงักล่าว กรมการพฒันาชุมชนไดก้ าหนด
แนวทาง มอบหมายหนา้ท่ีและความรับผิดชอบแก่บุคลากร จดัสรรงบประมาณ และด าเนินการใน
ทุกระดบั  

 นอกจากน้ี กรมการพัฒนาชุมชนยงัได้ด า เนินการตามหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงมหาดไทยคือ การปรับปรุงความเป็นอยูแ่ละการด ารงชีวิตของประชาชนในชนบทดว้ย
การมีส่วนร่วมของประชาชนและการพฒันาตนเองของหมู่บา้น เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทศัน์ในแผน
ยทุธศาสตร์ 4 ปี คือ ชุมชนเขม้แข็ง เศรษฐกิจฐานรากมัน่คง เพื่อให้บรรลุวิสัยทศัน์ท่ีก าหนดจึงเนน้
ให้ด าเนินการส่งเสริมหมู่บา้นพฒันาตน้แบบ เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจดัการแก่ผูน้ า
ชุมชนส่งเสริมและพฒันาเงินทุนชุมชน และส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ซ่ึงส่ิงท่ี ส าคญั
คือการบูรณาการงานยทุธศาสตร์ของกรมฯ เขา้กบังานท่ีรัฐบาลมอบหมาย  

วสัิยทศัน์ (2555 - 2559) 
ชุมชนเขม้แขง็ เศรษฐกิจฐานรากมัน่คง 
โครงสร้างกรมการพฒันาชุมชน 

  การแบ่งส่วนราชการ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552 ใหแ้บ่งส่วนราชการกรมการพฒันาชุมชน ดงัต่อไปน้ี 

 ราชการบริหารส่วนกลาง  
1. ส านกังานเลขานุการกรม  
2. กองการเจา้หนา้ท่ี  
3. กองคลงั  
4. กองแผนงาน  
5. ศูนยส์ารสนเทศเพื่อการพฒันาชุมชน  
6. สถาบนัการพฒันาชุมชน  
7. ส านกัพฒันาทุนและองคก์รการเงินชุมชน 
8. ส านกัส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวสิาหกิจชุมชน  
9. ส านกัเสริมสร้างความเขม้แขง็ชุมชน 
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ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
1. ส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดั 76 จงัหวดั 
2. ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอ 878 อ าเภอ 
หลกัการท างานกบัประชาชน 
1. พิจารณาภาวการณ์ท่ีเป็นอยูใ่นชุมชนเป็นหลกัเร่ิมงาน 
2. ใหป้ระชาชนไดมี้ส่วนร่วมและรู้เห็นตั้งแต่เร่ิมตน้ 
3. โครงการและกิจกรรมพฒันาชุมชนตอ้งค่อยเป็นค่อยไปไม่เร่งรีบรวบรัด 
4. แสวงหาความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของประชาชนใหพ้บ 
5. ใชว้ธีิด าเนินงานแบบประชาธิปไตย 
6. การวางโครงการตอ้งยดืหยุน่อ่อนตวัไดต้ามสถานการณ์ 
7. ท าความเขา้ใจในวฒันธรรมของชุมชน 
8. แสวงหาผูน้ าทอ้งถ่ินและผูน้ าชุมชนเป็นมิตรคู่งาน 
9. ใชอ้งคก์รท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินใหเ้ป็นประโยชน์ 
10. อาศยันกัวชิาการหรือผูช้  านาญเฉพาะสาขา 
11. ท างานกบัสมาชิกทุกคนในสถาบนัครอบครัว 
12. โครงการตอ้งมีลกัษณะกวา้ง เพื่อสนองความตอ้งการของประชาชนได ้ครอบคลุม

ปัญหาดา้นต่างๆ ดว้ย 
13. ท าการประเมินงานเป็นระยะๆ 
14. ท างานกบัคนทุกชั้นของสังคม 
15. สอดคลอ้งเป็นแนวทางเดียวกบักรอบนโยบายของชาติ 
16. อาศยัหลกัการเขา้ถึงชุมชน 
17. ใชท้รัพยากรทอ้งถ่ินใหเ้ป็นประโยชน์   
ผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ (โดดเด่น) ของกรมการพฒันาชุมชน 
กรมการพฒันาชุมชนไดพ้ฒันาแผนงานและกิจกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ในการบริหารจดัการและพฒันาความเป็นอยู่ท่ีดีแก่ชาวบา้นในชนบท โดยมีแผนงานหลกัท่ีส าคญั
และกิจกรรมการพฒันาท่ีเป็นเคร่ืองมือในการขบัเคล่ือน กิจกรรมพฒันาชุมชนในหมู่บา้น ดงัน้ี 

1. หมู่บ้านพฒันาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเป็นโครงการท่ีส่งเสริมให้
ประชาชนนอ้มน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบติัในการด ารงชีวิต และพฒันาหมู่บา้น โดย
หมู่บ้านเป้าหมายท่ีได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
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ก าหนดเป้าหมายและกิจกรรมการพฒันาในหมู่บา้น ปัจจุบนัมีหมู่บา้นพฒันาตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงตน้แบบซ่ึงสามารถพึ่งตนเองไดใ้นทางเศรษฐกิจและสังคม จ านวน  5,427 หมู่บา้น 

2. การส่งเสริมการออมทรัพยเ์พื่อการผลิตเป็นโครงการท่ีประสบความส าเร็จมาตลอด
ระยะเวลา 41 ปี ของการด าเนินงานตั้งแต่เร่ิมด าเนินการในปีพ.ศ. 2517 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
รวมกนัจดัตั้งกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต 

ในหมู่บ้าน โดยให้สมาชิกยืมเงินสัจจะสะสมของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพ ใชจ่้ายในส่ิงท่ีจ  าเป็น และจดัสวสัดิการของกลุ่มให้แก่สมาชิก ปัจจุบนัมีกลุ่มออม
ทรัพยเ์พื่อการผลิต จ านวน 25,937 กลุ่ม จ านวนสมาชิก 3,818,570 คน ทัว่ประเทศ 

3. การส่งเสริมอาสาพฒันาชุมชน เป็นงานท่ีกรมการพฒันาชุมชนได้ด าเนินการมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 เพื่อส่งเสริมให้คนในหมู่บา้นมีส่วนร่วมในการพฒันา โดยการเป็นอาสาพฒันา
ชุมชน และท างานร่วมกับพฒันากรในฐานะผูช่้วยพฒันากร อาสาพฒันาชุมชนจะได้รับการ
ฝึกอบรมเพื่อใหส้ามารถประสานการด าเนินงานพฒันาชุมชนกบัหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง
จดัการประชุมในหมู่บา้น ปัจจุบนัมีอาสาพฒันาชุมชนจ านวน 600,000 คน กระจายอยู่ในหมู่บา้น
กว่า 70,000 หมู่บา้น ทัว่ประเทศ ในจ านวนน้ีมีผูน้ าอาสาพฒันาชุมชน จ านวน 12,962 คน รวมอยู่
ดว้ย 

4. การด าเนินงานศูนยป์ระสานงานองคก์ารชุมชนเป็นการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจากการ
วจิยัทางสังคมของกรมการพฒันาชุมชน เพื่อหาทางช่วยเหลือประชาชนในชนบทให้จดัการกบัการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วท่ีเกิดข้ึนจากกระแสโลกาภิวฒัน์ศูนยป์ระสานงานองค์การชุมชนเป็น
เครือข่ายขององค์กรชุมชนระดบัต าบลท าหน้าท่ีประสานงานระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และ
ภาคเอกชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน ศูนยป์ระสานงานองค์การชุมชนไดรั้บการออกแบบให้ด าเนินใน
ระดับต าบล ระดบัอ าเภอ และระดบัจงัหวดั ปัจจุบนัมีศูนยป์ระสานงานองค์การชุมชน จ านวน 
7,823 แห่ง 

5. การด าเนินงานโครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ ในปี พ.ศ. 2554 เม่ือรัฐบาลได้
เร่ิมด าเนินงานนโยบายแกไ้ขปัญหาความยากจนโดยเนน้การลดรายจ่าย เพิ่มรายได ้และขยายโอกาส 
โดยใช้โครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ ในการเพิ่มรายไดแ้ละขยายโอกาสในการสร้างรายได้
ของประชาชนในชนบท โดยมีวตัถุประสงค ์ส่งเสริมใหป้ระชาชนผลิตสินคา้ 3 ประการ คือ 

  5.1  เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนผลิตผลิตภณัฑโ์ดยใชท้กัษะและความช านาญ 
  5.2 เพื่อให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและค าแนะน าในการผลิตสินคา้ให้มี

ประสิทธิภาพและมีคุณภาพระดบัสากล 
   5.3 เพื่อสร้างช่องทางการตลาดในประเทศและต่างประเทศ 
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 กรมการพฒันาชุมชนไดด้ าเนินงานโครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์มาตั้งแต่ตน้ 
ในการส่งเสริมการตลาด การส่งเสริมและอนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถ่ิน การส่งเสริมและพฒันาหมู่บา้น
โอทอปเพื่อการท่องเท่ียว การคดัเลือกและเผยแพร่ภูมิปัญญาโอทอป โดยมีผลการด าเนินงาน
โครงการ ดงัน้ี 

ยอดจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์ในปี พ.ศ. 2557 จ  านวน 97,572,044,611 บาท 
 การบนัทึกภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจ านวน 5,040 ภูมิปัญญา 
 มีเครือข่ายผูป้ระกอบการโอทอป จ านวน 4,795 เครือข่าย 
 ผลิตภณัฑ์ท่ีไดรั้บการพฒันามาตรฐาน จ านวน 13,680 ผลิตภณัฑ์ (ขอ้มูล ณ ปี พ.ศ. 
2557) 

6. การด าเนินงานขับเคล่ือนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด โดยการ
ส่งเสริมการด าเนินงานกองทุนแม่ของแผน่ดิน เพื่อเพิ่มขีดความสามรถของหมู่บา้น/ชุมชนชนบทใน
การป้องกนัการแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในกลุ่มชาวบา้นและเยาวชน ปัจจุบนัมีกองทุนหมู่บา้น 
16,014 กองทุน ใน 16,014  หมู่บา้น โดยจ าแนกเป็นกองทุนระดบั A จ านวน 3,371 กองทุน ระดบั B 
จ านวน 8,523 กองทุน และระดบั C จ านวน 4,120 กองทุน (กรมการพฒันาชุมชน 2558) 

เพื่อให้สามารถท างานกบัประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ กรมการพฒันาชุมชนจึง
ไดก้ าหนดให้มีตวัช้ีวดัท่ี 8 ระดบัความส าเร็จของการประชาสัมพนัธ์งานพฒันาชุมชนจงัหวดั เพื่อ
เป็นการเผยแพร่งาน/กิจกรรมพฒันาชุมชน ตลอดจนผลการด าเนินงานสู่สาธารณะผา่นช่องทางส่ือ
ต่างๆ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมพฒันาชุมชนอ าเภอ/จงัหวดัสู่หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชนทัว่ไปผ่านช่องทางส่ือต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีวิธีด าเนินงาน/
ขั้นตอนการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ดงัน้ี 

1. จดัท าแผนการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์กิจกรรมพฒันาชุมชนอ าเภอ/จงัหวดั 
2. ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. ผลิตส่ือส าหรับการประชาสัมพนัธ์ 
4. ประชาสัมพนัธ์ผา่นช่องทางส่ือต่างๆ 
5. จดัท ารายงานผลการด าเนินงานพร้อมหลกัฐานเสนอกรมฯ 

การประชาสัมพนัธ์งานของส านักงานพฒันาชุมชนจังหวดัราชบุรี 

 บุคลากรของส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง  ส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอ
บา้นโป่ง มีขา้ราชการ จ านวน 8 คน ประกอบไปดว้ย พฒันาการอ าเภอ 1 คน และพฒันากร จ านวน 
7 คน ซ่ึงพฒันากรทุกคนจะรับผดิชอบต าบลคนละ 2-3 ต าบล  
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 กลยุทธ์การใช้ส่ือของส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ส านกังาน
พฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี มีกลยุทธ์ในการประชาสัมพนัธ์งานพฒันาชุมชนโดย
การแต่งตั้งคณะท างานประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์องค์กรเชิงกลยุทธ์โดยมีกลุ่มงาน
สารสนเทศของจงัหวดัร่วมกบัเจา้หน้าท่ีพฒันาชุมชน 10 อ าเภอๆ ละ 1 คน มีหน้าท่ีในการ
ประชาสัมพนัธ์งาน/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่อสาธารณชน  และมีการพฒันาบุคลากร 
ด้านการประชาสัมพันธ์โดยการจัดโครงการสร้างภาพลักษณ์กรมการพฒันาชุมชนด้วยการ
ประชาสัมพนัธ์เชิงกลยุทธ์ ซ่ึงจดัข้ึน เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2558 ณ ห้องเอ้ืองฟ้า โรงแรมเวสเทิร์น
แกรนด ์จงัหวดัราชบุรี ผูว้จิยัเป็นคณะท างานประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์องคก์รเชิงกล
ยทุธ์ระดบัอ าเภอ ส าหรับกลยทุธ์ท่ีใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ในองคก์รมีดงัน้ี 
 กลยทุธ์การใชช่้องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย 

1. ส่ือภายใน ได้แก่ ระบบออฟฟิศอตัโนมติั (Automatic Office) กลุ่มไลน์ (Line)  
กลุ่มเฟสบุค๊ (facebook) 

2. ส่ือภายนอก ได้แก่ วิทยุกระจายเสียงของจงัหวดัราชบุรี โปสเตอร์ อินเทอร์เน็ต 
เวบ็ไซตข์องส านกังาน 

3. ส่ือบุคคล ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีพัฒนาชุมชน เครือข่าย/กลุ่ม/องค์กรในสังกัด 
กรมการพฒันาชุมชน 

4. ส่ือ ณ ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอและส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัราชบุรี 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 จากการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชาสัมพนัธ์ สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
 งานวจัิยในประเทศ 
 สุวิสาข์  เหล่าเกิด  (2551 : บทคดัย่อ) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การน าเสนอรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกส าหรับงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลการวิจัยพบว่า  
1) ความคิดเห็นของบุคลากรภายในต่อสภาพการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีความพึงพอใจด้านการติดต่อส่ือสารมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ดา้นการวางแผน ดา้นการประเมินผล และดา้นการรวบรวมขอ้มูล ตามล าดบั 2) ผลการ
สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญด้านการประชาสัมพนัธ์พบว่ามีความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันมากท่ีสุดว่า
ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัมีความส าคญัต่อการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ และรูปแบบท่ีเหมาะสมกบั
การประชาสัมพนัธ์เชิงรุกของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ รูปแบบสร้างเครือข่าย โดยให้งาน
ประชาสัมพนัธ์กองกลางเป็นศูนย์กลางการท างานพร้อมเช่ือมโยงกับองค์กรภายในทั้งหมด 3) 
รูปแบบการประชาสัมพนัธ์เชิงรุกส าหรับงานประชาสัมพนัธ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ประกอบดว้ย 5 
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ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1 การศึกษาปัญหาและสภาพการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลยั
ศิลปากร ขั้นท่ี 2 การพฒันาบุคลากรงานประชาสัมพนัธ์ มหาวทิยาลยัศิลปากรเป็นการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน ขั้นท่ี 3 การวิเคราะห์ผลท่ีไดจ้ากการวิจยัและการศึกษาดูงาน เพื่อจดัท าแผนงานและ
เขียนโครงการเพื่อการพฒันาเครือข่ายการประชาสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลยัศิลปากร ขั้นท่ี 4 การจดั
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพฒันาเครือข่ายการประชาสัมพนัธ์ ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ขั้นท่ี 5 การประเมินผลการประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงผลการประเมินรับรองรูปแบบการ
ประชาสัมพนัธ์เชิงรุกโดยผูท้รงคุณวฒิุ พบวา่รูปแบบท่ีพฒันาข้ึนมีความเหมาะสมในระดบัมาก 
 จรัส  เล็กเกาะทวด ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การศึกษากระบวนการประชาสัมพนัธ์เชิงกล
ยุทธ์ของหน่วยงานประชาสัมพนัธ์ ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อ
ศึกษาสภาพการประชาสัมพนัธ์ของหน่วยงานประชาสัมพนัธ์ ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 2) ศึกษากระบวนการประชาสัมพนัธ์เชิงกลยทุธ์ของหน่วยงานประชาสัมพนัธ์ ส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 3) รับรองกระบวนการประชาสัมพนัธ์เชิงกลยุทธ์ของหน่วยงาน
ประชาสัมพนัธ์ ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ บุคลากรภายใน จ านวน 
190 คน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการประชาสัมพนัธ์ จ  านวน 10 คน ผูท้รงคุณวฒิุรับรองกระบวนการ จ านวน 
5 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็น แบบสัมภาษณ์ แบบรับรอง
กระบวนการ สถิติท่ีใช้ ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ผลการวิจยัพบว่า 1. สภาพการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์มี 6 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง คือ  
1) ด้านการบริหาร ผูบ้ริหารพึงพอใจและเช่ือมัน่และมอบหมายงานท่ีทา้ทายและสนับสนุนงาน
ประชาสัมพนัธ์อยา่งชดัเจน 2) ดา้นนโยบายแผนการประชาสัมพนัธ์ บุคลากรของหน่วยงานมีทกัษะ
ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน ภาพลกัษณ์ขององคก์รเป็นท่ียอมรับและให้ความส าคญัต่อ
งานประชาสัมพนัธ์ 3) ดา้นการติดต่อส่ือสาร บุคลากรประชาสัมพนัธ์ให้บริการแก่ผูรั้บบริการไดดี้
อยา่งมีประสิทธิภาพ มูลข่าวสารมีเน้ือหาชดัเจน ถูกตอ้ง และทนัต่อเหตุการณ์สามารถเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารต่างๆ แก่บุคลากรในองค์กรและประชาชนทั่วไปให้เข้าถึงได้ในหลายช่องทาง  
4) ด้านแรงจูงใจและการโน้มน้าวต่อการผูบ้ริหารองค์กรเกิดความไวว้างใจและเช่ือมัน่ สร้าง
ภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์รต่อสังคม 5) ดา้นเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ บุคลากรมีทกัษะ
ในการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ น าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ 6) ด้านการประเมินผล การใช้
งบประมาณท่ีเหมาะสมกบักิจกรรมและบรรลุตามวตัถุประสงคโ์ดยมีการรายงานผลต่อสาธารณชน
อย่างต่อเน่ือง 2. กระบวนการประชาสัมพนัธ์เชิงกลยุทธ์ของหน่วยงานประชาสัมพนัธ์ ส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นท่ี 1 การศึกษาสภาพการ
ประชาสัมพนัธ์ของหน่วยงานประชาสัมพนัธ์ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขั้นท่ี 2  
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การวางแผนกลยทุธ์ของการประชาสัมพนัธ์ ขั้นท่ี 3 การส่ือสารเป็นการวางแผนการใชส่ื้อทั้งภายใน
และภายนอก ขั้นท่ี 4 การประเมินผลการด าเนินการประชาสัมพนัธ์ 3. การรับรองกระบวนการ
ประชาสัมพนัธ์เชิงกลยุทธ์โดยผูท้รงคุณวุฒิพบว่า กระบวนการมีความเหมาะสมในระดับมาก 
(จรัส  เล็กเกาะทวด 2554) 
 กนกวรรณ  ใจร่ืน ไดท้  าการวิจยัหัวขอ้ การน าเสนอกระบวนการประชาสัมพนัธ์และ
การเผยแพร่ข่าวสาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน พบว่ากระบวนการ
ประชาสัมพนัธ์ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสนมีความเหมาะสมทั้งในดา้นของ
องค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ คือ 1) นโยบายของมหาวิทยาลยั 2) ผูบ้ริหาร 3)บุคลากรด้านการ
ประชาสัมพนัธ์ 4) วิธีการด าเนินงาน 5) งบประมาณ 6) ส่ือประชาสัมพนัธ์และกระบวนการ
ประชาสัมพันธ์ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 ศึกษาปัญหาและสภาพการด าเนินการ
ประชาสัมพนัธ์ ขั้นท่ี 2 การพฒันาบุคลากรของงานประชาสัมพนัธ์ โดยการอบรม การศึกษาดูงาน 
ขั้นท่ี 3 วิเคราะห์ผลท่ีได้จากการศึกษาสภาพปัญหาดว้ยการวิจยั และขั้นตอนการพฒันาบุคลากร 
เพื่อจดัท าแผนงานและเขียนโครงการเพื่อการพฒันาเครือข่ายประชาสัมพนัธ์ ขั้นท่ี 4 การจัด
โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อการพฒันาเครือข่ายการประชาสัมพนัธ์ ขั้นท่ี 5 การประเมินผล
การด าเนินงานดา้นการประชาสัมพนัธ์ (กนกวรรณ  ใจร่ืน 2556) 
 วษิณุ  เพชรเอม ไดท้  าการวิจยัในหวัขอ้ การรับรู้ภาพลกัษณ์ขององคก์ารท่ีมีผลต่อการ
ปฏิบติังานของพนกังาน พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นประสบการณ์การท างานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
การปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั เช่นเดียวกบัพนกังานท่ีมีการรับรู้ภาพลกัษณ์ขององคก์ารแตกต่างกนัมี
ผลต่อการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั (วษิณุ เพชรเอม 2553) 
 สุวมิล  สุทธิพงศ ์ไดท้  าการวิจยัหวัขอ้ กลยุทธ์ของการประชาสัมพนัธ์และภาพลกัษณ์
ของบริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในสายตาของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า 
กลยทุธ์ในการประชาสัมพนัธ์แบ่งเป็น 2 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะท่ี 1 กลยทุธ์การประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้าง
ภาพลกัษณ์องค์กร ระยะท่ี  2 กลยุทธ์ประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างแบรนด์ โดยมีการใช้กลยุทธ์ท่ี
หลากหลาย และใช้ส่ือมวลชนเป็นส่ือหลกัซ่ึงมีผลต่อการส่ือสารเพื่อสร้างภาพลกัษณ์องค์กรใน
ระยะแรกภายหลงัการแปลงสภาพ และในการสร้างภาพลกัษณ์ใหม่ขององค์กรเพื่อสร้างการรับรู้
และความเช่ือมัน่ในองค์กร นอกจากน้ียงัใชส่ื้อบุคคล คือ บุรุษไปรษณีย ์และพนกังานบริการหน้า
เคาน์เตอร์ รวมถึงส่ือกิจกรรมและสัญลกัษณ์ต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้ จดจ า และจงรักภกัดีต่อแบ
รนด์ไปรษณีย์ไทย และภาพลักษณ์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ในสายตาของคนในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครพบวา่ภาพลกัษณ์ดา้นสินคา้และกิจกรรมเป็นภาพลกัษณ์เชิงบวก ส่วนภาพลกัษณ์
ดา้นผูบ้ริหารและดา้นองคก์รมีภาพลกัษณ์เป็นกลาง (สุวมิล  สุทธิพงศ ์2549) 
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 จากแนวคิดงานวิจัยในประเทศพบว่ากระบวนการประชาสัมพันธ์ส่วนใหญ่มี
การศึกษาสภาพการประชาสัมพนัธ์ของหน่วยงาน แลว้พฒันาบุคลากรดา้นการประชาสัมพนัธ์ และ
วเิคราะห์ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาสภาพปัญหาเพื่อวางแผนด าเนินงานโครงการพฒันาเครือข่ายดา้นการ
ประชาสัมพนัธ์ จากนั้นด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดและประเมินผลการด าเนินงาน นอกจากน้ียงั
พบว่าผูท่ี้รับรู้ภาพลกัษณ์ขององค์กรแตกต่างกนัส่งผลต่อการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั และในการ
สร้างภาพลกัษณ์ของหน่วยงานจะด าเนินการสร้างกลยุทธ์เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ขององค์กร และ
ประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างแบรนด์ตามล าดบั โดยใช้การส่ือสารผ่านส่ือต่างๆ ไดแ้ก่ ส่ือมวลชน ส่ือ
บุคคล ส่ือสัญลกัษณ์ และส่ือกิจกรรมต่างๆ  
 งานวจัิยต่างประเทศ 
 Ferraro Andrea Marie ไดท้  าการวิจยั เร่ือง การคน้หาทางเลือกเพื่อเป็นกรอบการ
ประชาสัมพนัธ์ส าหรับภาครัฐ การประชาสัมพนัธ์เป็นฟังก์ชัน่ท่ีส าคญัของระบอบประชาธิปไตย
ขณะท่ีรัฐบาลจะตอ้งสร้างนโยบายและโครงการสร้างความตระหนัก การแจ้งข่าวสารและการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ขอสนับสนุนและการวดัผล นอกจากน้ีรัฐบาลยงัตอ้งรับผิดชอบในการ
ส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์ของสาธารณะ ดังนั้ น ผู ้ดูแลประชาชนต้องฝึกท าการ
ประชาสัมพนัธ์ อยา่งไรก็ตามการพฒันารูปแบบการประชาสัมพนัธ์ในองคก์รของภาครัฐมีความทา้
ทาย การวิจยัคร้ังน้ีจะศึกษาความแตกต่างระหวา่งภาครัฐและเอกชนและกรอบการสนบัสนุนการ
ประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงจะช่วยฝึกให้ภาครัฐสร้างการประชาสัมพนัธ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ แมว้า่การ
วิจยัดงักล่าวจะแสดงให้เห็นว่าทั้งภาครัฐและเอกชนไม่แตกต่างกนั แต่ก็ไดมี้ความพยายาม ในการ
สร้างรูปแบบทางเลือกของการประชาสัมพนัธ์ส าหรับการใช้งานของภาครัฐ การประชาสัมพนัธ์
จะตอ้งสามารถช่วยใหผู้บ้ริหารสร้างและรักษาความสัมพนัธ์กบัประชาชน จากการสัมภาษณ์การฝึก
การส่ือสารของประชาชนในรัฐบาล เมืองและมณฑลในรัฐโอไฮโอท่ีผูเ้ขียนได้น าเสนอกรอบ
ทางเลือกของการประชาสัมพนัธ์ส าหรับภาครัฐ รูปแบบใหม่ เป็นกรอบการสร้างความสัมพนัธ์
ระหว่าง รัฐและประชาชน โดยใช้ทั้ ง มิ ติความสัมพันธ์ในทฤษฎีความสัมพันธ์ของการ
ประชาสัมพนัธ์และการตดัสินใจส่วนร่วมของประชาชนท่ีจะช่วยสร้างความสัมพนัธ์กบัประชาชน
และสร้างชุมชนการศึกษาน้ีพยายามท่ีจะเติมเต็มช่องวา่งในการวิจยั น าไปสู่การสร้างทฤษฎีในการ
ส่ือสารและสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ และน าเสนอให้กับผูบ้ริหารปฏิบติัเพื่อให้พวกเขาสามารถ
ประสบความส าเร็จทั้งในทางปฏิบติัและมีการประชาสัมพนัธ์อย่างเป็นประชาธิปไตย (Ferraro 
2015) 
 Christopher S. Sledzik ท าการวิจยั เร่ือง การประชาสัมพนัธ์และการรับรู้การสร้าง 
แบรนด์ออนไลน์ขององคก์รในพื้นท่ีดิจิตอล : กู๊ดเยียร์แบรนด์สินคา้วิศวกรรมในยานยนตห์ลงัการ
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ขายออนไลน์ วิทยานิพนธ์น้ีศึกษาวิธีการหลักการส าคญัของการประชาสัมพนัธ์ออนไลน์ถูก
น ามาใชใ้นการสร้างแบรนด์ส าหรับองค์กรในโลกดิจิตอล การวิจยัของวารสารวิชาการ ขอ้ความท่ี
ไดรั้บรางวลัและบทความท่ีผา่นมากล่าวถึงวธีิการประชาสัมพนัธ์และทฤษฎีทางสถาปัตยกรรมและ
กลยุทธ์ท่ีไดรั้บน าไปใช้กบัเวิลด์ไวด์เวบ็เพื่อเป็นส่ิงส าคญัในการรับรู้ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย การ
วจิยัคร้ังน้ีข้ึนอยูก่บัการวเิคราะห์เน้ือหาโดยด าเนินการตรวจสอบหนา้เวบ็ของแบรนด์ และกิจกรรม
ทางส่ือสังคมออนไลน์เพื่อใหค้  าแนะน าแก่ธุรกิจตามกรณี (Christopher 2012) 
 Parks Elyse ไดท้  าการวิจยั เร่ือง กรณีท่ีวิกฤต: วิกฤตการณ์แผนประชาสัมพนัธ์เมาท์
เวอร์นอน Nazarene University พบว่าการพิจารณาวิกฤตการณ์ท่ีเกิดข้ึนไม่มีการเตือนให้กบัทุก
องค์กรรับทราบ สถาบนัการศึกษาชั้นสูงเป็นสถานท่ีท่ีนกัเรียนสามารถติดตามการศึกษาเพื่อเพิ่ม
ความสวา่งของอนาคตของพวกเขา แต่พวกเขาตอ้งเผชิญกบัวิกฤตท่ีอาจเกิดข้ึน วิกฤตอาจขยายใหญ่
ข้ึน การส่ือสารท่ีผิดพลาดอาจท าให้ไม่สามารถกูช่ื้อเสียงขององค์กรกลบัคืนมาไดซ่ึ้งทา้ยท่ีสุดอาจ
หมายถึงช่ือเสียงในอนาคตดว้ย การวิจยัน้ีแสดงให้เห็นว่าการเตรียมความพร้อมรับมือกบัวิกฤตท่ี
เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วและการป้องกันการเพิ่มวิกฤตเป็นส่ิงส าคัญ  แผนป้องกันวิกฤตของการ
ประชาสัมพนัธ์ช่วยใหอ้งคก์รเตรียมความพร้อมในการรับมือกบัวกิฤตท่ีจะเกิดข้ึนและสร้างบทบาท
วา่ใครควรท าอะไร (Parks 2010) 
 Song Jung Eun ได้ท าการวิจยัเร่ือง การสร้างแบรนด์ของชาติ ด้วยการสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรม : กรณีศึกษาศูนยว์ฒันธรรมเกาหลีในประเทศสหรัฐอเมริกา มี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบ ของกิจกรรมทางวฒันธรรมของศูนย์วฒันธรรมแห่งชาติใน
ต่างประเทศดว้ยการสร้างภาพลกัษณ์ของชาติ โดย มุ่งเนน้ในการส่งเสริมภาพลกัษณ์ของเกาหลีผา่น
กิจกรรมศูนย์ว ัฒนธรรมเกาหลีในนิวยอร์กและลอสแองเจลิส ผลการวิจัยพบว่า การสร้าง
ความคุน้เคยผา่นศิลปะและวฒันธรรมของชาติ การมีปฏิสัมพนัธ์โดยตรงกบัคนในทอ้งถ่ิน รวมถึง
การเรียนรู้เก่ียวกบัลกัษณะของสภาพแวดลอ้มทางวฒันธรรมในทอ้งถ่ิน สามารถเปิดหน้าต่างเพื่อ
ปรับปรุงการส่งเสริมวฒันธรรมและการมีส่วนร่วมระหว่างเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกาให้มี
ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งกนั (Song 2010) 
 Balogun  Foluke ได้ท างานวิจยั เร่ือง การวดัการรับรู้ของความสัมพนัธ์ระหว่าง
อาจารยแ์ละมหาวิทยาลยัรัฐเคนตจ์ากมุมมองประชาสัมพนัธ์ พบวา่บทบาทของการประชาสัมพนัธ์
คือการสร้างและรักษาความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างองค์กรและสาธารณชนท่ีเก่ียวขอ้ง สมาชิกคณะ
เป็นตวัแทนของประชาชนท่ีส าคญัของมหาวิทยาลยัเพราะพวกเขามีความส าคญัต่อความส าเร็จหรือ
ความล้มเหลวของเป้าหมายโดยรวม การศึกษาคร้ังน้ีว ัดการรับรู้ของอาจารย์ในเร่ืองของ
ความสัมพันธ์ของพวกเขากับมหาวิทยาลัยรัฐเคนต์ข้ึนอยู่กับความสัมพันธ์ของตัวช้ีวดัท่ีหก  
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"ความไวว้างใจร่วมกัน การควบคุมความพึงพอใจ ความมุ่งมัน่กับชุมชน และการแลกเปล่ียน
ความสัมพนัธ์ การศึกษาพบว่าอาจารยเ์ช่ือว่าพวกเขามีการควบคุมน้อยท่ีสุดในความสัมพนัธ์ ส่วน
สมาชิกคณะมีความเช่ือว่ามหาวิทยาลยัมีความเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงความสัมพนัธ์มากกว่า
ชุมชน (Balogun 2009) 
 จากแนวคิดงานวิจยัในต่างประเทศพบว่าการประชาสัมพนัธ์จะเน้นการส่ือสารเพื่อ
สร้างความสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยงานสู่กลุ่มเป้าหมาย ผ่านส่ือและกิจกรรมต่างๆ และเล็งเห็นว่า 
ควรมีการวางแผนการประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างโอกาสในการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายและในขณะเดียว
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกบัวกิฤตดา้นการประชาสัมพนัธ์ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
  



 
 
 

บทที ่3 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 

 การวิจยัหัวข้อแนวทางการประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรของ
ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research)  
มีวตัถุประสงค ์ 

1. เพื่อศึกษาสภาพการประชาสัมพนัธ์และภาพลักษณ์ในปัจจุบันของส านักงาน
พฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 

2. เพื่ อส ร้างและประเ มินความเหมาะสมของแนวทางการประชาสัมพันธ์  
เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์องคก์รของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี โดยได้
ด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูล 
3. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูล 
4. การรวบรวมขอ้มูล 
5. การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช ้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร  
 ประชากรในการวจิยัแนวทางการประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์องคก์ร

ของส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี ได้แก่ ผูบ้ริหาร ผู ้เช่ียวชาญด้าน 
การประชาสัมพนัธ์ของกรมการพฒันาชุมชน ผูท่ี้มีความรู้ความเช่ียวชาญดา้นการประชาสัมพนัธ์
ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เจ้าหน้าท่ีพฒันาชุมชนสังกัดส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอ 
บา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี เครือข่าย/กลุ่ม/องคก์รในสังกดักรมการพฒันาชุมชน และประชาชนทัว่ไป
ในพื้นท่ีอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 

2. กลุ่มตวัอยา่ง 
1.2.1 การศึกษาสภาพการประชาสัมพนัธ์และภาพลกัษณ์ในปัจจุบนัของส านกังาน

พฒันาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จงัหวดัราชบุรี กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีพฒันาชุมชนสังกัด
ส านักงานพัฒนาชุมชนอ า เภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  เครือข่าย /ก ลุ่ม/องค์กรในสังกัด 
กรมการพฒันาชุมชน และประชาชนทัว่ไปในพื้นท่ีอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ก าหนดกลุ่ม
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ตวัอยา่งโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ โดยก าหนดค่าความเช่ือมัน่เท่ากบัร้อยละ 95 ค่าความคลาด
เคล่ือนท่ียอมรับไดไ้ม่เกินร้อยละ 5 ซ่ึงไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 400 คน  

1.2.2 การศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกับการประชาสัมพนัธ์เพื่อ
เสริมสร้างภาพลกัษณ์ของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรีและการประเมิน
ความเหมาะสมของแนวทางการประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์องค์กรของส านกังาน
พัฒนาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู ้บริหาร ผู ้เ ช่ียวชาญด้าน 
การประชาสัมพันธ์ของกรมการพัฒนาชุมชน และผู ้ท่ีมีความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จ านวน 10 คน การไดม้าของกลุ่มตวัอยา่ง คือ วิธีน าอา้งอิงแบบลูกโซ่ 
(Snowball Sampling) ดว้ยวิธีการท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูว้ิจยัร่วมกนัก าหนดผูเ้ช่ียวชาญแลว้ให้
ผูเ้ช่ียวชาญแนะน าท่านอ่ืนๆ จนครบจ านวน  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการจัดเกบ็ข้อมูล 

  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี คือ 
  2.1 แบบสอบถาม เร่ือง แนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ
ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (Questionare) เป็นเคร่ืองมือในการศึกษา
ส ารวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีสังกัดส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จงัหวดัราชบุรี 
เครือข่าย/กลุ่ม/องค์กรในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน และประชาชนทั่วไปต่อสภาพการ
ประชาสัมพนัธ์ของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 
  2.2 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) ส าหรับศึกษาความคิดเห็น
ของผูเ้ช่ียวชาญดา้นการประชาสัมพนัธ์ การสัมภาษณ์มีการก าหนดขอ้ค าถามเพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมาย 
คือ แนวทางการประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงเป็นแนวทาง วิธีการ ขอบเขตการประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้าง
ภาพลกัษณ์องคก์ร 
  2.3 แนวทางการประชาสัมพนัธ์เพือ่เสริมสร้างภาพลักษณ์ของส านักงานพัฒนาชุมชน
อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เป็นแนวทาง วิธีการ ขอบเขตการประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้าง
ภาพลกัษณ์องค์กรของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ซ่ึงเป็นบทสรุปจาก
แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญดา้นการประชาสัมพนัธ์ 

การสร้างเคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

 3.1 แบบสอบถาม เร่ือง แนวทางการประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์ของ
ส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จงัหวดัราชบุรี  (Questionnaire) มีขั้นตอนในการสร้าง
เคร่ืองมือ ดงัน้ี 
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  3.1.1 ศึกษาเอกสารค้นควา้เอกสารวิชาการ ต ารา หนังสือ เคร่ืองมือวิจยั และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมภาพลกัษณ์ขององค์กร ตลอดจนศึกษาการใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลการวจิยั 
  3.1.2 ผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสารวชิาการ ต ารา หนงัสือ เคร่ืองมือวิจยั 
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาสร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดทฤษฎีและให้ครอบคลุมขอบเขต
งานวจิยั 
  3.1.3 สร้างแบบสอบถามตามฉบบัร่างโดยแบ่งแบบสอบถามสร้างท่ีข้ึน มี 3 ตอน 
ไดแ้ก่ 
  ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ 
(Check List)  
  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพการประชาสัมพนัธ์ของ
ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ประกอบดว้ยค าถามท่ีแสดงความคิดเห็นโดย
ใชรู้ปแบบแบบสอบถามและค าถามเป็นแบบมาตรวดัทศันคติของลิเคิร์ท (Likert Scale) ซ่ึงมีความ
คิดเห็นเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบั 5 คือ มากท่ีสุด ระดบั 4 คือ มาก ระดบั 3 คือ ปานกลาง ระดบั 2 
คือ นอ้ย และระดบั 1 คือ นอ้ยท่ีสุด 
  ตอนท่ี 3 ปัญหาและขอ้เสนอแนะ เป็นค าถามปลายเปิดให้ผูต้อบแบบสอบถาม
ไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะในการประชาสัมพนัธ์งานพฒันาชุมชนของ
ส านกังานพฒันาชุนในจงัหวดัราชบุรี 
      3.1.4 น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบเน้ือหา 
ตลอดจนความเหมาะสมของแบบสอบถาม จากนั้นปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
      3.1.5 น าแบบสอบถามท่ีแกไ้ขแลว้เสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบหาความ
เท่ียงตรงของเน้ือหา จ าแนกเป็นผูท่ี้ปฏิบติังานท่ีมีความรู้ดา้นการประชาสัมพนัธ์ 1 ท่าน อาจารย ์
ท่ีสอนดา้นการวดัและการประเมินผล 1 ท่าน และดา้นเน้ือหาการประชาสัมพนัธ์ 1 ท่าน 
  3.1.6 น าผลการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญมาวิเคราะห์หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
(Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยใหเ้กณฑใ์นการตรวจพิจารณาขอ้ค าถาม ดงัน้ี  

 คะแนน +1  ถา้แน่ใจวา่ขอ้ค าถามวดัไดต้รงตามวตัถุประสงค ์

 คะแนน  0   ถา้ไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามวดัไดต้รงตามวตัถุประสงค ์

 คะแนน -1   ถา้แน่ใจวา่ขอ้ค าถามวดัไดไ้ม่ตรงตามวตัถุประสงค ์

แลว้น าผลคะแนนท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาค่า IOC ตามสูตร โดยมีเกณฑด์งัน้ี           
1)  ขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 มีค่าความเท่ียงตรง ใชไ้ด ้
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2) ขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ต ่ากวา่ 0.5 ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้

  ส าหรับผลการวเิคราะห์หาค่าดชันีความสอดคลอ้งไดค้่ามากกวา่ 0.5 ดงัรายละเอียด 
ในภาคผนวก 
      3.1.7 น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช ้(Try Out) กบัเจา้หนา้ท่ีพฒันา
ชุมชนสังกดัส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี  เครือข่าย/กลุ่ม/องค์กร และ
ประชาชนทั่วไป  ซ่ึ ง เ ป็นตัวแทนของก ลุ่ม ท่ีคล้ายค ลึงก ลุ่มประชากร จ านวน 30  คน  
เพื่อตรวจสอบความชดัเจนของขอ้ค าถาม และส านวนภาษา  
      3.1.8 น าแบบสอบถามท่ีทดลองใชแ้ลว้มาหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใช้
วธีิหาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (a - Coefficient) โดยมีเกณฑใ์นการพิจารณาความเช่ือมัน่ ดงัน้ี 
  ถา้มีค่าตั้งแต่ 0.00-0.20   แสดงวา่มีความเช่ือมัน่ต ่ามาก 
  ถา้มีค่าตั้งแต่ 0.21-0.40   แสดงวา่มีความเช่ือมัน่ต ่า 
  ถา้มีค่าตั้งแต่ 0.41-0.70   แสดงวา่มีความเช่ือมัน่ปานกลาง 
  ถา้มีค่าตั้งแต่ 0.71-1.00   แสดงวา่มีความเช่ือมัน่สูง 
  จากการหาค่าความเช่ือมัน่พบว่ามีค่า 0.93 แสดงว่ามีความเช่ือมัน่สูง จากนั้นจึง
น าเสนอใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 
      3.1.9 จดัพิมพแ์บบสอบถามเพื่อใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลต่อไป 
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แผนภูมิที ่15 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) 
  

ศึกษาเอกสารคน้ควา้เอกสารวชิาการ ต ารา หนงัสือ เคร่ืองมือวจิยั และงานวจิยัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการประชาสมัพนัธ์เพ่ือเสริมภาพลกัษณ์ขององคก์ร 

น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสารวชิาการ ต ารา หนงัสือ เคร่ืองมือวจิยั และ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งมาสร้างแบบสอบถาม 

สร้างแบบสอบถามฉบบัร่างให้

ครอบคลุมตามกรอบท่ีก าหนดไว ้

น าแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบ

แลว้ไปทดลองใช ้(Try Out) กบักลุ่ม

ตวัอยา่ง 

น าแบบสอบถามท่ีทดลองใชแ้ลว้มาหา

ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability)  

น า

แบบสอบถาม

เสนออาจารยท่ี์

ปรับปรุงแกไ้ข 

น าแบบสอบถามไปตรวจสอบค่าดชันีความ

สอดคลอ้ง (IOC) โดยผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน 

จดัพิมพแ์บบสอบถามเพ่ือน าไปเก็บ

ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง  

ไม่ผา่น 

ผา่น 
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  3.2 แบบสัมภาษณ์ เร่ือง แนวทางการประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์องคก์ร
ของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรีใชแ้บบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Individual 
depth interview) มีขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบแบบสัมภาษณ์ ดงัน้ี  
   3.2.1 น าผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสภาพการประชาสัมพนัธ์ของส านกังานพฒันา
ชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี มาก าหนดเป็นประเด็นในการสร้างแบบสัมภาษณ์ และศึกษา
คน้ควา้เอกสารวิชาการ ต ารา หนงัสือ เก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์องคก์ร 
การสร้างแบบสัมภาษณ์ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบสัมภาษณ์ ตลอดจนเทคนิคและ
วธีิการสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลการวจิยั 
      3.2.2 ผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสารวิชาการ ต ารา หนงัสือ และงานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้งมาสร้างแบบสัมภาษณ์ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีโดยใหค้รอบคลุมขอบเขตงานวจิยั 
  3.2.3 สร้างแบบสัมภาษณ์ฉบบัร่างโดยให้ครอบคลุมตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนด
โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ห้สัมภาษณ์ ไดแ้ก่ ช่ือ-สกุล อายุ เพศ อาชีพ การศึกษา 
ต าแหน่งปัจจุบนั สถานท่ีท างาน ประสบการณ์การท างานดา้นการประชาสัมพนัธ์ วนั เวลา และ
สถานท่ีใหส้ัมภาษณ์ 

ตอนท่ี 2 ประเด็นค าถามเพื่อการสัมภาษณ์ เป็นค าถามปลายเปิดเพื่อให้ผูใ้ห้
สัมภาษณ์ไดแ้สดงความคิดเห็นในแต่ละประเด็นค าถาม ซ่ึงมีประเด็นดงัน้ี 
 1) การวางแผนและก าหนดขอบเขตของภาพลกัษณ์  
 2) เป้าหมายการประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์องคก์ร 

 3) ส่ือในการประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์องคก์ร 
 4) แนวทาง วธีิการประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์องคก์ร 
 5) การประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์ในดา้นผูบ้ริหาร ดา้นการส่ือสาร 

ดา้นวตัถุประสงค ์ดา้นการบริหารงาน ดา้นภาพลกัษณ์ และดา้นการประเมินผล 
 6) แนวทางในการยกระดบัองค์กรให้เป็นท่ียอมรับจากประชาชนและหน่วยงาน

ภายนอก 
 7) ปัญหาและอุปสรรคต่อการด า เ นินงานประชาสัมพันธ์และการใช้ ส่ือ

ประชาสัมพนัธ์ขององคก์ร 
 8) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับการพัฒนาแนวทางการประชาสัมพนัธ์เพื่อ

เสริมสร้างภาพลกัษณ์องคก์ร 
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   3.2.4 น าแบบสัมภาษณ์เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณา เพื่อตรวจสอบขอ้บกพร่อง
ดา้นภาษา ส านวนภาษา และปรับปรุงแกไ้ข 
       3.2.5 น าแบบสัมภาษณ์ท่ีปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาแลว้ให้
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา โดยผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน  
  3.2.6 น าผลการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญมาวิเคราะห์หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
(Index of Item Objective Congruence : IOC) จากนั้นคดัเลือกไวเ้ฉพาะขอ้ค าถามท่ีมีค่าดชันี 
ความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป โดยใหเ้กณฑใ์นการตรวจพิจารณาขอ้ค าถาม ดงัน้ี  

 คะแนน +1  ถา้แน่ใจวา่ขอ้ค าถามวดัไดต้รงตามวตัถุประสงค ์

 คะแนน  0   ถา้ไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามวดัไดต้รงตามวตัถุประสงค ์

 คะแนน -1   ถา้แน่ใจวา่ขอ้ค าถามวดัไดไ้ม่ตรงตามวตัถุประสงค ์

แลว้น าผลคะแนนท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาค่า IOC ตามสูตร โดยมีเกณฑด์งัน้ี           
1)  ขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 มีค่าความเท่ียงตรง ใชไ้ด ้

2) ขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ต ่ากวา่ 0.5 ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้

  ส าหรับผลการวเิคราะห์หาค่าดชันีความสอดคลอ้งแต่ละรายขอ้มากกวา่ 0.5 ข้ึนไป 
ดงัรายละเอียดภาคผนวก 
   3.2.7 น าแบบสัมภาษณ์ท่ีท าการแกไ้ขปรับปรุงไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 

สรุปประเด็นการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ มีดงัน้ี 
 1. การวางแผนและก าหนดขอบเขตของภาพลักษณ์  ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ 
พบว่า การวางแผนและก าหนดขอบเขตของภาพลักษณ์ เป็นการก าหนดการตดัสินใจและการ
ด าเนินงานอย่างมีระบบ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีตั้งไว ้รวมถึงเป็นการเตรียมการ
แกไ้ขปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน ในการวางแผนการประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ตอ้งเร่ิมตน้ดว้ย
การส ารวจความต้องการของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหาและความต้องการ  
แลว้รวบรวมขอ้มูลเพื่อน าไปสู่กระบวนการวิเคราะห์ปัจจยัแห่งความส าเร็จและอุปสรรคท่ีอาจจะ
เกิดข้ึน พร้อมทั้ งท านายสถานการณ์อันจะเกิดข้ึนได้ และควรเน้นการเลือกใช้ส่ือในการ
ติดต่อส่ือสารใหเ้ขา้ถึงกลุ่มประชาชนเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดผลดีต่อช่ือเสียงและ
ภาพพจน์ของหน่วยงานรวมทั้งการให้ได้รับความร่วมมือสนับสนุน ตลอดจนการยอมรับจาก
ประชาชน 
 
 
 



 84 
 

 

 2. เป้าหมายการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร จากผลการศึกษา
พิจารณาจากค าตอบจากการสัมภาษณ์ พบว่า การประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์ของ
ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ควรวางเป้าหมาย ดงัน้ี 

1) สร้างความสัมพนัธ์และความเขา้ใจภายในองค์กร เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ปฏิบติังานขององคก์ร 

2) เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กรกับประชาชน โดยการแจ้งภารกิจ 
วตัถุประสงค์ นโยบายขององค์กรให้ประชาชนไดรั้บทราบ เพื่อให้สามารถเลือกใชบ้ริการหรือให้
ความร่วมมือไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3) การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหเ้กิดข้ึนกบัองคก์ร 
4) การสร้างการส่ือสารสองทางระหว่างองค์กรกบัประชาชน เพื่อให้ประชาชนเกิด

ความประทบัใจ 
 3. ส่ือในการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร  ผลการศึกษาจาก 

การสัมภาษณ์เร่ืองส่ือในการประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์ของส านกังานพฒันาชุมชน
อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี เม่ือพิจารณาค าตอบ พบวา่ ในยุคเศรษฐกิจนวตักรรมไทยแลนด์ 4.0 
การประชาสัมพนัธ์ควรใช้เทคโนโลยีเป็นตวัในการให้บริการและส่ือสารกบัประชาชน เพื่อให้
สะดวก รวดเร็วมากยิ่งข้ึน ส่ือท่ีใช้ควรเป็นส่ือท่ีมีความหลากหลายและสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยง่าย
และเจา้หน้าท่ีพฒันาชุมชนทุกคนสามารถใช้ในการส่ือสารไดใ้นหลายช่องทาง รวมถึงควรมีการ
เช่ือมโยงเครือข่ายการประชาสัมพนัธ์เพื่อเป็นประโยชน์ในการประชาสัมพนัธ์งาน ทั้ งน้ีควร
ค านึงถึงความคุม้ค่าและผลลพัธ์ท่ีจะเกิดข้ึนกบัหน่วยงาน 

 4. แนวทาง วิธีการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร  ผลการศึกษา 
การก าหนดรูปแบบการประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์องคก์รของส านกังานพฒันาชุมชน
อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี เม่ือพิจารณาค าตอบจากการสัมภาษณ์ พบว่า ควรมีองค์ประกอบ 
ดงัต่อไปน้ี 

1) ยุทธศาสตร์กรมการพฒันาชุมชน/ยุทธศาสตร์จงัหวดัราชบุรี หมายถึง การก าหนด
รูปแบบการประชาสัมพนัธ์ของหน่วยงานตอ้งสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์กรมการพฒันาชุมชนและ
ยทุธศาสตร์ของจงัหวดัราชบุรีเก่ียวกบัการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ เพื่อให้สามารถขบัเคล่ือนการ
ประชาสัมพนัธ์ของกรมการพฒันาชุมชนและของหน่วยงานไปพร้อมกนั  

2) นโยบายของผูบ้ริหาร หมายถึง นโยบายเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์ของพฒันาการ
จงัหวดัและพฒันาการอ าเภอ ซ่ึงเป็นผูก้  าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงาน 
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3) บุคลากรของหน่วยงาน หมายถึง เจ้าหน้าท่ีพฒันาชุมชนผูรั้บผิดชอบงาน
ประชาสัมพันธ์  และเจ้าหน้า ท่ีพัฒนาชุมชน (พัฒนากร) ทุกคนท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการ
ประชาสัมพนัธ์งานของหน่วยงานใหเ้ป็นท่ีรู้จกัต่อสาธารณชน  

4) ส่ือประชาสัมพนัธ์ หมายถึง ส่ือประชาสัมพนัธ์ช่องทางต่างๆ ท่ีส านกังานพฒันา
ชุมชนอ าเภอบา้นโป่งใชเ้ผยแพร่ขอ้มูล ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมถึงเคร่ืองมือต่างๆ ท่ี
ใชด้ าเนินการประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์องคก์ร 

5) วิธีการด าเนินงาน หมายถึง วิธีการในการจดักิจกรรมและเผยแพร่ข่าวสารของ
หน่วยงานต่อสาธารณชนเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีแก่ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง 

 5.  การประชาสัมพนัธ์เพือ่เสริมสร้างภาพลกัษณ์ในด้านผู้บริหาร ด้านการส่ือสาร ด้าน
วัตถุประสงค์ ด้านการบริหารงาน ด้านภาพลักษณ์ และด้านการประเมินผล ผลการศึกษาการ
พฒันาการประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์ในดา้นต่างๆ จากการสัมภาษณ์ สรุปไดด้งัน้ี 

 1) ดา้นผูบ้ริหาร ควรมีวสิัยทศัน์ในการพฒันางานประชาสัมพนัธ์ใหโ้ดดเด่น และ
ใหค้วามส าคญักบัการประชาสัมพนัธ์ของหน่วยงาน เพราะผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการ
ขบัเคล่ือนงานของหน่วยงาน 

2) ดา้นการติดต่อส่ือสาร ควรเน้นการส่ือสารสองทางผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย
และทนัสมยั เช่น ส่ือสังคมออนไลน์ ส่ือดิจิทลั ส่ือบุคคล และควรเนน้การประชาสัมพนัธ์หน่วยงาน
เม่ือเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ  

3) ดา้นวตัถุประสงค์ ควรวางแผนการประชาสัมพนัธ์ และก าหนดเป้าหมายการ
ประชาสัมพนัธ์ท่ีชดัเจน มุ่งหวงัใหห้น่วยงานเป็นท่ีรู้จกัและยอมรับของสาธารณชน 

4) ดา้นภาพลกัษณ์ของหน่วยงาน เป็นส่ิงส าคญัต่อการยอมรับนับถือและความ
ศรัทธาของประชาชนท่ีมีต่อหน่วยงาน ดงันั้น ภาพลกัษณ์ของเจ้าหน้าท่ีพฒันาชุมชนจึงเป็นส่ิง
ส าคญั 

5) ดา้นการบริหารงาน เจา้หนา้ท่ีพฒันาชุมชนควรมีจิตบริการ (Service Mind) มี
ความยิม้แยม้แจ่มใส ใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม และควรมีการบริการแบบ
เบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One Stop Service) ส่วนส านกังานควรสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีการจดั
ส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งเหมาะสม 

6) ดา้นการประเมินผล ควรมีการประเมินผลโดยจดัท าแบบแสดงความคิดเห็น
ของผูม้าใชบ้ริการ 
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 6.   แนวทางในการยกระดับองค์กรให้เป็นที่ยอมรับจากประชาชนและหน่วยงาน
ภายนอก จากผลการศึกษาแนวทางการยกระดบัส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดั
ราชบุรี ให้เป็นท่ียอมรับของประชาชนและหน่วยงานภายนอก เม่ือพิจารณาค าตอบ พบว่า  พฒันา
ชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จงัหวดัราชบุรี ซ่ึงเป็นหน่วยงานราชการในสังกัดส่วนภูมิภาคให้เป็นท่ี
ยอมรับจากประชาชนและหน่วยงานภายนอก ควรมีการวางแผนการด าเนินงาน ก าหนดตวัช้ีวดัท่ี
ชดัเจน และท่ีส าคญัผูบ้ริหารควรส่งเสริมและสนบัสนุน และให้ความส าคญักบัการประชาสัมพนัธ์
เชิงรุกมากกวา่เชิงรับ เพราะท่ีผ่านมาส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง มีการประชาสัมพนัธ์
เชิงรับส่วนใหญ่เป็นการส่ือสารแบบทางเดียวซ่ึงไม่มีการสะทอ้นขอ้คิดเห็นของผูรั้บบริการ เช่น 
เม่ือด าเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ เรียบร้อยแลว้จะประชาสัมพนัธ์ทางส่ือสังคมออนไลน์ (เฟส
บุคและไลน์) เท่านั้น และไม่มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 

 7. ปัญหาและอุปสรรคต่อการด าเนินงานประชาสัมพันธ์และการใช้ส่ือประชาสัมพันธ์
ขององค์กร ผลการศึกษาเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์
และการใช้ส่ือประชาสัมพนัธ์ของส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี เม่ือ
พิจารณาค าตอบจากการสัมภาษณ์ พบวา่ ในปัจจุบนั เจา้หนา้ท่ีพฒันาชุมชนขาดความเช่ียวชาญใน
การใชส่ื้อและขาดความรู้ความเช่ียวชาญดา้นการประชาสัมพนัธ์ อีกทั้งเจา้หนา้ท่ีพฒันาชุมชนและ
ผูบ้ริหารไม่ใหค้วามส าคญัในการประชาสัมพนัธ์งานของหน่วยงาน เพราะเห็นวา่หน่วยงานราชการ
ไม่มีความจ าเป็นต้องด าเนินงานประชาสัมพันธ์ เพราะไม่ได้มีประโยชน์ด้านก าไรเหมือน
ภาคเอกชน และคิดวา่การประชาสัมพนัธ์ควรเป็นหนา้ท่ีของผูรั้บผิดชอบงานประชาสัมพนัธ์ ไม่ใช่
หนา้ท่ีของตน 

 นอกจากน้ีส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง ยงัขาดการประชาสัมพนัธ์ท่ีจริงจงั
และต่อเน่ือง ท าใหป้ระชาชนไม่รับทราบขอ้มูลข่าวสาร รวมถึงเจา้หนา้ท่ีพฒันาชุมชนยงัขาดทกัษะ
ท่ีจ าเป็นต่อการส่ือสารเพื่อการประชาสัมพนัธ์ และปัญหาอุปสรรคอีกประการหน่ึงคือ งาน
ประชาสัมพันธ์ไม่ มีงบประมาณสนับสนุน จึงท าให้การด า เ นินงานประชาสัมพันธ์ไม่ มี
ประสิทธิภาพเพราะขาดการเอาใจใส่ และควรมีการประชาสัมพนัธ์ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย
เพื่อใหส้าธารณชนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลของหน่วยงานไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว เช่น เวบ็ไซต ์การปิด
ประกาศ ป้าย เฟสบุค ไลน์ การจดักิจกรรม/โครงการ เป็นตน้ 

 8. ข้อเสนอแนะเพิม่เติมเกีย่วกับการพัฒนาแนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร จากผลการศึกษา พบว่า การพฒันารูปแบบการประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ของส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง ควรมีการให้ความรู้แก่เจา้หน้าท่ีพฒันา
ชุมชนเก่ียวกบัการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น เขา้รับการฝึกอบรมการท า
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เว็บไซต์ การศึกษาดูงาน การใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ เป็นต้น เพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับการ
ประชาสัมพนัธ์ได ้
 นอกจากน้ีควรมีการวางแผนและประเมินผลการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์เพื่อให้งาน
มีประสิทธิภาพเป็นไปตามขั้นตอนและวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้รวมถึงเพื่อเป็นการปรับปรุงแกไ้ข
การด าเนินงานใหผ้ดิพลาดนอ้ยลง และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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แผนภูมิที ่16 ขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์ เร่ือง แนวทางการประชาสัมพนัธ์เพือ่เสริมสร้าง
ภาพลกัษณ์องค์กรของส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี 

วเิคราะห์ขอ้มูลสภาพการประชาสมัพนัธ์ของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง 

จงัหวดัราชบุรี และศึกษาคน้ควา้เอกสารวชิาการ ต ารา หนงัสือท่ีเก่ียวขอ้ง 

น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสารวชิาการ ต ารา หนงัสือ มาสร้างแบบสมัภาษณ์ตาม

กรอบแนวคิดทฤษฎีโดยใหค้รอบคลุมขอบเขตงานวจิยั 

สร้างแบบสมัภาษณ์ฉบบัร่างให้

ครอบคลุมตามกรอบท่ีก าหนดไว ้

น าแบบ

สมัภาษณ์เสนอ

อาจารยท่ี์

ปรับปรุงแกไ้ข 

น าแบบสมัภาษณ์ไปปรับปรุงแกไ้ข 

จดัพิมพแ์บบสมัภาษณ์เพ่ือใชใ้นการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลต่อไป  

น าแบบสมัภาษณ์ไปตรวจสอบค่าดชันี

ความสอดคลอ้ง (IOC) โดยผูเ้ช่ียวชาญ 3 

ท่าน 

ไม่ผา่น 

ผา่น 
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การรวบรวมข้อมูล 

  การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยั มีรายละเอียดในการด าเนินการดงัน้ี 
  ขั้นที่ 1 การศึกษาส ารวจความคิดเห็นของเจา้หน้าท่ีพฒันาชุมชน เครือข่าย/กลุ่ม/
องค์กร และประชาชนทัว่ไปเก่ียวกบัสภาพการประชาสัมพนัธ์ของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอ
บา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี โดยใชแ้บบสอบถามท่ีพฒันาข้ึน มีขั้นตอนและรายละเอียดดงัน้ี 
  1) แจกแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอยา่ง โดยให้ผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูก้รอกขอ้มูล
เอง (self  -Administered Questionnaire) จ  านวนท่ีก าหนดคือ 400 ฉบบั 
  2) ผูว้ิจ ัยเก็บแบบสอบถามตามเวลาท่ีก าหนดและน าแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมา
ตรวจสอบความถูกตอ้ง แลว้มาวเิคราะห์ขอ้มูล 
  3) การวิเคราะห์ขอ้มูลของแบบสอบถามตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพของ
ผูต้อบแบบสอบถาม ผูว้จิยัใชก้ารวเิคราะห์โดยค านวณสถิติจากโปรแกรมส าเร็จรูปโดยการแจกแจง
ความถ่ีและหาค่าร้อยละ และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
  4) วิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพการด าเนินการประชาสัมพนัธ์
และภาพลกัษณ์ของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง ใช้วิธีการวิเคราะห์โดยก าหนดระดบั
คะแนน มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด ตามล าดบั จากนั้นท าการหาค่าเฉล่ียและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน สรุปผลตามเกณฑ์ในการแปลความหมายของแบบสอบถาม ตามเกณฑ์ของ
เบสท ์(John W. Best) ดงัน้ี 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 4.51-5.00 หมายถึง ปัญหาหรือความตอ้งการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.51-4.50 หมายถึง ปัญหาหรือความตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 2.51-3.50 หมายถึง ปัญหาหรือความตอ้งการอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.51-2.50 หมายถึง ปัญหาหรือความตอ้งการอยูใ่นระดบันอ้ย 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.00-1.50 หมายถึง ปัญหาหรือความตอ้งการอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
  การวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถามโดยใช้ค่าสถิติความถ่ีร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบตารางประกอบค าบรรยาย 
  5) การวิเคราะห์ขอ้มูลในตอนท่ี 3 เป็นค าถามปลายเปิด การวิเคราะห์ขอ้มูลในตอนน้ี
ผูว้จิยัไดส้รุปเป็นเน้ือหาโดยแยกเป็นประเด็น และน าเสนอในรูปของความเรียง 
                ขั้นที่ 2 การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการประชาสัมพนัธ์ จ านวน 10 ท่าน ซ่ึงเป็น
ผูบ้ริหาร ผูเ้ช่ียวชาญด้านการประชาสัมพนัธ์ของกรมการพฒันาชุมชนและผูท่ี้มีความเช่ียวชาญ  
ดา้นการประชาสัมพนัธ์จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
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ผูว้ิจยัสัมภาษณ์ด้วยตนเอง ขอ้ค าถามท่ีตั้ งไวก้บัผูเ้ช่ียวชาญเหมือนกนัทุกคน ในการสัมภาษณ์มี
ขั้นตอนและรายละเอียดดงัน้ี 
  1) ติดต่อประสานงานกับผู ้เ ช่ียวชาญด้านการประชาสัมพันธ์  เพื่อขอเชิญเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญดว้ยวาจา 
  2) ท าหนงัสือขอเชิญผูเ้ช่ียวชาญดา้นการประชาสัมพนัธ์ 
  3) ส่งหนังสือเชิญพร้อมประเด็นท่ีจะสัมภาษณ์ให้กับผูเ้ช่ียวชาญล่วงหน้าก่อนนัด
หมายสัมภาษณ์ 
  4) ติดต่อขอสัมภาษณ์ โดยมีระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลและสรุปประเด็น 
  ขั้นที่ 3 ร่างแนวทางการประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรของ
ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี มีขั้นตอนด าเนินการดงัน้ี 
  1) วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม จ านวน 400 คน และสรุปประเด็นจากการ
สัมภาษณ์ของผูบ้ริหารของกรมการพฒันาชุมชนและผูเ้ช่ียวชาญดา้นการประชาสัมพนัธ์ของภาครัฐ
และเอกชน จ านวน 10 คน มาศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ น ามาสร้างร่าง 
แนวทางการประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์องค์กรของส านักงานพฒันาชุมชนอ า เภอ 
บา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรีท่ีมีความถูกตอ้งเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัหลกัการประชาสัมพนัธ์ 
      2) ร่างขั้นตอนของแนวทางการประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์องคก์รของ
ส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ตามแนวคิดทฤษฎีและความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญ 
      3) น าเสนอร่างแนวทางการประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์องค์กรของ
ส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จงัหวดัราชบุรี ต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อปรับปรุงแก้ไข
เพิ่มเติม 
  ขั้นที่ 4 ประเมินความเหมาะสมของแนวทางการประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้าง
ภาพลกัษณ์องคก์รของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี โดยผูเ้ช่ียวชาญ 
  ขั้นที ่5 สรุปผล 
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แผนภูมิที ่17 ขั้นตอนการสร้างแนวทางการประชาสัมพนัธ์เพือ่เสริมสร้างภาพลกัษณ์องค์กรของ
ส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี  

 

ขอ้มูลจากแบบสอบถาม 

 

ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์เชิงลึก 

 

ทฤษฏีการประชาสมัพนัธ์ 

ร่างแนวทางการประชาสมัพนัธ์เพ่ือเสริมสร้างภาพลกัษณ์ของส านกังานพฒันาชุมชน 

อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 

ประเมิน 

ความเหมาะสม

ของร่างรูปแบบ

ฯ 

แนวทางการประชาสมัพนัธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์ของส านกังานพฒันาชุมชน 

อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 

ปรับปรุงแกไ้ข 

ไม่ผา่น 

ผา่น 
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การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 

จากขอ้มูลท่ีรวบรวมมาแลว้นั้น สามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
5.1 การศึกษาส ารวจความคิดเห็นต่อสภาพการประชาสัมพนัธ์ของส านกังานพฒันา

ชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี โดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลจากการค านวณค่าสถิติ
โดยไมโครคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 5.1.1 วเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามโดยใชค้่าสถิติร้อยละ 

 5.1.2 วิเคราะห์ความคิดเห็นต่อสภาพการประชาสัมพนัธ์ของส านักงานพฒันา
ชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรีโดยใชค้่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ท าเป็นรายขอ้
เฉพาะดา้นและรวมดา้น แลว้น าเสนอในรูปแบบตารางและค าอธิบายประกอบ 

5.1.3 วเิคราะห์ความคิดเห็นในส่วนขอ้เสนอแนะโดยใชค้่าความถ่ี 
ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นต่อสภาพการประชาสัมพนัธ์ของส านกังานพฒันาชุมชน

อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นโดยรวมทั้ง 6 ดา้น ในระดบัปาน

กลาง (  = 3.47, S.D.= 0.77) และเม่ือพิจารณาแยกรายขอ้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นระดบั

มาก  2 หัวขอ้ ได้แก่ด้านวตัถุประสงค์ (  = 4.00,S.D = 0.77) ด้านบริหารงาน (  = 3.89, 

S.D.= 0.86) และมีความคิดเห็นระดับปานกลาง 4 หัวข้อ ได้แก่ ด้านภาพลักษณ์ (  = 3.46, 

S.D. = 0.70)  ดา้นผูบ้ริหาร (  = 3.38,S.D. = 0.86) ดา้นการติดต่อส่ือสาร (  = 3.18,S.D. = 0.73) และ

ดา้นการประเมินผล (  = 2.71,S.D. = 0.70) ตามล าดบั 
5.2 การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อศึกษาส ารวจความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญต่อการ

ประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์องคก์รของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดั
ราชบุรี  ใช้การสรุปประเ ด็นและความคิดเห็นของผู ้เ ช่ียวชาญแต่ละคนท่ีสอดคล้องกัน  
และขอ้เสนอแนะต่อแนวทางการประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์องค์กรของส านกังาน
พฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี และประเมินความเหมาะสมของแนวทาง จากนั้นน าไป
วเิคราะห์และสรุปผลแบบบรรยาย  
  



 
 
 

บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษา เร่ือง แนวทางการประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรของ

ส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จงัหวดัราชบุรี ผูว้ิจ ัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินความเหมาะสม น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์อยา่งเป็น
ระบบและน าเสนอผลการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพการประชาสัมพนัธ์ของส านกังาน
พฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 
 ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญและประเมินความเหมาะสม
เก่ียวกบัแนวทางการประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์องคก์รของส านกังานพฒันาชุมชน
อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ตอนที่ 1 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการประชาสัมพันธ์ของส านักงาน
พฒันาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี 
 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ขา้ราชการสังกดัส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดั
ราชบุรี เครือข่าย/กลุ่ม/องคก์รและประชาชนทัว่ไป เป็นแบบสอบถามประเภทประมาณค่า 5 ระดบั 
และประเภทค าถามปลายเปิด โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ ตอนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกบั
สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 5 ขอ้ ตอนท่ี 2 เป็นค าถามความคิดเห็น
เก่ียวกบัสภาพการด าเนินการประชาสัมพนัธ์และภาพลกัษณ์ของส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอ 
บา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี และตอนท่ี 3 ให้ผูต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
ผูว้จิยัเก็บขอ้มูลโดยแจกแบบสอบถามและรับคืนจากกลุ่มตวัอยา่ง และท าการคดัเลือกแบบสอบถาม
ฉบบัท่ีตอบไดส้มบูรณ์มากท่ีสุด จ านวน 400 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลคร้ังน้ีประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลตามล าดบัดงัน้ี 
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การวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที ่1 จ านวนและร้อยละข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (N=400) ร้อยละ 
1. เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
168 
232 

 
42.00 
58.00 

2. อาย ุ
ต ่ากวา่ 25 ปี 
25-35 ปี 
36-45 ปี 
46 ปีข้ึนไป 

 
8 

44 
104 
244 

 
2.00 

11.00 
26.00 
61.00 

3. ระดบัการศึกษา 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

 
256 
132 
12 
0 

 
64.00 
33.00 
3.00 
0.00 

4. สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 
ขา้ราชการ 
เครือข่าย/กลุ่ม/องค์กรในสังกัดกรมการพฒันา

ชุมชน 
ประชาชนทัว่ไป 

 
64 

200 
136 

 
16.00 
50.00 
34.00 

5. ส่ือท่ีท าให้ท่านทราบข่าวประชาสัมพนัธ์ของส านกังาน
พฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 

แผน่พบั/โบรชวัร์ 
โปสเตอร์ 
บอร์ดประชาสัมพนัธ์ 
นิทรรศการ/กิจกรรม 
เจา้หนา้ท่ีพฒันาชุมชน 
หนงัสือพิมพ ์
เวบ็ไซตส์ านกังาน 

 
 

38 
15 
38 
76 

124 
14 
41 

 
 

9.50 
3.75 
9.50 

19.00 
31.00 
3.50 

10.25 
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ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (N=400) ร้อยละ 
เฟสบุค (Facebook) 
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ไลน์ รถประชาสัมพนัธ์ เสียงตามสาย 

42 
12 

10.50 
3.00 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า จากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 400 คน เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 
58.00 เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 42.00 
 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 46 ปีข้ึนไป มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 61.00 
รองลงมาคือช่วงอายุ 36-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.00 อนัดบัท่ี 3 คือช่วงอายุ 25-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 
11.00 และช่วงอายตุ  ่ากวา่ 25 ปี มีจ  านวนนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 2.00 
 ระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
64.00 รองลงมาคือระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 33.00 และระดบัปริญญาโทมีจ านวนนอ้ยท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 3.00  

 สถานภาพผูต้อบแบบสอบถามเป็นเครือข่าย/กลุ่ม/องค์กรในสังกดักรมการพฒันา

ชุมชนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาคือประชาชนทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 34.00 และ

ขา้ราชการมีจ านวนนอ้ยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 16.00 

 ส่ือท่ีท าให้ทราบข่าวประชาสัมพนัธ์ของส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง 
จงัหวดัราชบุรี เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ส่ือท่ีกลุ่มตวัอยา่งไดรั้บข่าวสารมากท่ีสุด คือ เจา้หนา้ท่ี
พฒันาชุมชน คิดเป็นร้อยละ 31.00 รองลงมาคือ ส่ือนิทรรศการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 19.00 
อนัดบัท่ี 3 คือส่ือเฟสบุค (Facebook) คิดเป็นร้อยละ 10.50 อนัดบัท่ี 4 คือส่ือเวบ็ไซต์ส านักงาน  
คิดเป็นร้อยละ 10.25 อนัดบัท่ี 5 คือส่ือบอร์ดประชาสัมพนัธ์ และส่ือแผ่นพบั/โบรชวัร์ คิดเป็น 
ร้อยละ 9.50 อนัดบัท่ี 6 คือส่ือโปสเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 3.75 อนัดบัท่ี 7 คือส่ือหนงัสือพิมพ์ คิดเป็น
ร้อยละ 3.50 และส่ืออ่ืนๆ ไดแ้ก่ ไลน์/รถประชาสัมพนัธ์/เสียงตามสายมีจ านวนนอ้ยท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 3.00 
  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการด าเนินการประชาสัมพันธ์และ
ภาพลกัษณ์ของส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี 
 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Mean and Standard Deviation) ใช้ส าหรับ
วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความคิดเห็นตอนท่ี 2  ความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพการด าเนินการ
ประชาสัมพนัธ์และภาพลกัษณ์ของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี โดยให้
คะแนนตามเกณฑก์ารก าหนดน ้าหนกัคะแนน ดงัต่อไปน้ี 
 มากท่ีสุด ใหค้่าน ้าหนกัคะแนนเท่ากบั 5 
 มาก ใหค้่าน ้าหนกัคะแนนเท่ากบั 4 



 96 
 

 

 ปานกลาง ใหค้่าน ้าหนกัคะแนนเท่ากบั 3 
 นอ้ย ใหค้่าน ้าหนกัคะแนนเท่ากบั 2 
 นอ้ยท่ีสุด ใหค้่าน ้าหนกัคะแนนเท่ากบั 1 
 น าค่าเฉล่ียท่ีค านวณไดม้าแปลผลโดยเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้โดยถืออตัรา
การแปรผลความหมายของค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 
 4.51-5.00 มีความคิดเห็นระดบัมากท่ีสุด 
 3.51-4.50 มีความคิดเห็นระดบัมาก 
 2.51-3.50 มีความคิดเห็นระดบัปานกลาง 
 1.51-2.50 มีความคิดเห็นระดบันอ้ย 
 1.00-1.50 มีความคิดเห็นระดบันอ้ยท่ีสุด 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นด้านผู้บริหาร 

ข้อค าถาม 
ความคิดเห็น 

   S.D. แปลผล 

ด้านผู้บริหาร    
1. พัฒนาการอ าเภอให้ความส าคัญและสนับสนุนงาน

ประชาสัมพนัธ์อยา่งชดัเจน 
3.32 0.85 

 
ปานกลาง 

2. พฒันาการอ าเภอใชห้ลกัการประชาสัมพนัธ์ในการติดต่อ
และประสานงานกบัส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน และ
สาธารณชน 

3.43 
 

0.99 
 

ปานกลาง 

โดยเฉลีย่รวม 3.38 0.92 ปานกลาง 
 จากตารางท่ี 2  พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นดา้นผูบ้ริหาร โดยรวมอยู่ในระดบั

ปานกลาง (  = 3.38) เม่ือพิจารณาแยกรายขอ้ พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัพฒันาการ

อ าเภอใหค้วามส าคญัและสนบัสนุนงานประชาสัมพนัธ์อยา่งชดัเจนอยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.32) 
และพฒันาการอ าเภอใช้หลกัการประชาสัมพนัธ์ในการติดต่อและประสานงานกบัส่วนราชการ 

หน่วยงานเอกชน และสาธารณชน (  = 3.43) ตามล าดบั 
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ตารางที ่3 ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นด้านการติดต่อส่ือสาร 

ข้อค าถาม 
ความคิดเห็น 

  
 S.D. แปลผล 

ด้านการติดต่อส่ือสาร    
1. ส่ือท่ีส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวัด

ราชบุรีใชมี้ความหลากหลายและทนัสมยั 
2.98 

 
0.70 

 
ปานกลาง 

 
2. มีส่ือสังคม (Social Media) ท่ีมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่  

เฟสบุค (facebook) 
ไลน์ (Line)  

         อ่ืนๆ (โปรระบุ)....................................................... 

3.89 
 

0.76 
 

มาก 
 

3. เว็บไซต์ส าหรับประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของ
ส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี 
สามารถประชาสัมพนัธ์งานครอบคลุมและเป็นท่ีรู้จกัของ
บุคคลทัว่ไป 

3.05 
 

0.72 
 

ปานกลาง 
 

4. ขอ้มูลข่าวสารในการประชาสัมพนัธ์ของส านกังานพฒันา
ชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี มีเน้ือหาทันต่อ
เหตุการณ์ 

2.81 
 

0.75 
 

ปานกลาง 
 

โดยเฉลีย่รวม 3.18 0.73 ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี  3  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นดา้นการติดต่อส่ือสาร โดยรวมอยูใ่น

ระดบัปานกลาง (  = 3.18) เม่ือพิจารณาแยกรายขอ้ พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั
มาก คือมีส่ือสังคม (Social Media) ท่ีมีประสิทธิภาพ ได้แก่ เฟสบุค (facebook) ไลน์ (Line)  

(  = 3.89) และกลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง 3 หวัขอ้ ไดแ้ก่ เวบ็ไซต์ส าหรับ
ประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี สามารถ

ประชาสัมพนัธ์งานครอบคลุมและเป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ไป (  = 3.05) ส่ือท่ีส านักงานพฒันา

ชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรีใช้มีความหลากหลายและทนัสมยั (  = 2.98) และขอ้มูล
ข่าวสารในการประชาสัมพนัธ์ของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี มีเน้ือหา

ทนัต่อเหตุการณ์ (  = 2.81) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4 ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นด้านวตัถุประสงค์ 

ข้อค าถาม 
ความคิดเห็น 

  
 S.D. แปลผล 

ด้านวตัถุประสงค์ของการประชาสัมพนัธ์    
1. เพื่อแนะน าให้ประชาชนรู้จกัส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอ 

บา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรีมากข้ึน 
3.99 

 
0.76 

 
มาก 

 
2. เพื่อให้ท่านยอมรับและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม/

โครงการของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดั
ราชบุรีเพิ่มข้ึน 

3.99 
 

0.76 
 

มาก 
 

3. เป็นการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างส านักงานพฒันา
ชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรีกบัประชาชน 

4.01 
 

0.80 
 

มาก 
 

โดยเฉลีย่รวม 4.00 0.77 มาก 
 จากตารางท่ี 4 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นดา้นวตัถุประสงค ์โดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก (  = 4.00) เม่ือพิจารณาแยกรายขอ้ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 3 หวัขอ้ 
คือเป็นการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี

กบัประชาชน (  =4.01) และล าดบัรองลงมาคือ เพื่อแนะน าใหป้ระชาชนรู้จกัส านกังานพฒันาชุมชน
อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรีมากข้ึนและเพื่อให้ท่านยอมรับและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม/

โครงการของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรีเพิ่มข้ึน (  = 3.99) 
ตารางที ่5 ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นด้านการบริหารงาน 

ข้อค าถาม 
ความคิดเห็น 

  
 S.D. แปลผล 

ด้านการบริหารงาน    
1.  เจา้หน้าท่ีพฒันาชุมชนของส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอ 

บ้านโป่ง จงัหวดัราชบุรี มีความรู้ความสามารถในการ
ประชาสัมพนัธ์งานพฒันาชุมชน 

3.28 
 

1.06 
 

ปานกลาง 
 

2.  เจา้หน้าท่ีพฒันาชุมชนของส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอ
บ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี ให้บริการประชาชนท่ีมาติดต่อ
ราชการดว้ยความยิม้แยม้แจ่มใส รวดเร็ว และเป็นธรรม 

4.19 
 

0.73 
 

มาก 
 

3.  ส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จงัหวดัราชบุรี มี 4.19 0.80 มาก 
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ข้อค าถาม 
ความคิดเห็น 

  
 S.D. แปลผล 

บทบาท หนา้ท่ีส าคญัในการพฒันาหมู่บา้น/ชุมชน    
โดยเฉลีย่รวม 3.89 0.86 มาก 

จากตารางท่ี 5 พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นด้านการบริหารงาน โดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก(  = 3.89) เม่ือพิจารณาแยกรายขอ้ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ทั้ง 2 
หัวข้อ คือเจ้าหน้าท่ีพัฒนาชุมชนของส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี 
ให้บริการประชาชนท่ีมาติดต่อราชการด้วยความยิ้มแยม้แจ่มใส รวดเร็ว และเป็นธรรม และ
ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี มีบทบาท หนา้ท่ีส าคญัในการพฒันาหมู่บา้น/

ชุมชน (  = 4.19) และรองลงมาคือ เจา้หน้าท่ีพฒันาชุมชนของส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอ  

บา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี มีความรู้ความสามารถในการประชาสัมพนัธ์งานพฒันาชุมชน (  = 3.28) 
ตารางที ่6 ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นด้านภาพลกัษณ์ 

ข้อค าถาม 
ความคิดเห็น 

  
 S.D. แปลผล 

ด้านภาพลกัษณ์    
1.  การด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ของส านักงานพฒันา

ชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เป็นการสร้าง
ภาพลกัษณ์ท่ีดีและก่อใหเ้กิดความไวว้างใจในหน่วยงาน 

3.02 
 

0.71 
 

ปานกลาง 
 

2.  เจ้าหน้าท่ีพัฒนาชุมชนของส านักงานพัฒนาชุมชน
อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี มีความเป็นมืออาชีพ มี
คุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกดี และพร้อมท่ีจะท างานอยู่
เสมอ 

2.76 
 

0.62 
 

ปานกลาง 
 

3.  พฒันาการอ าเภอบา้นโป่งเป็นท่ียอมรับของสาธารณชน
มีวจิารณญาณ มีวสิัยทศัน์ 

4.04 
 

0.71 
 

มาก 
 

4.  ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี มี
ความสะอาด มี ส่ิงแวดล้อมท่ีดี และมีว ัสดุอุปกรณ์
ส านกังานท่ีทนัสมยั 

4.01 
 

0.75 
 

มาก 
 

โดยเฉลีย่รวม 3.46 0.70 ปานกลาง 
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 จากตารางท่ี 6 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นดา้นภาพลกัษณ์ โดยรวมอยูใ่นระดบั 

ปานกลาง (  = 3.46) เม่ือพิจารณาแยกรายขอ้ พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก  
มี 2 ข้อ คือพฒันาการอ าเภอบ้านโป่งเป็นท่ียอมรับของสาธารณชนมีวิจารณญาณ มีวิสัยทศัน์  

(  = 4.04) และส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี มีความสะอาด มีส่ิงแวดลอ้มท่ี

ดี และมีวสัดุอุปกรณ์ส านกังานท่ีทนัสมยั (  = 4.01) และกลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั
ปานกลาง 2 หวัขอ้ ไดแ้ก่ การด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง 

จงัหวดัราชบุรี เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีและก่อให้เกิดความไวว้างใจในหน่วยงาน (  = 3.02) 
และเจา้หนา้ท่ีพฒันาชุมชนของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี มีความเป็นมือ

อาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกดี และพร้อมท่ีจะท างานอยูเ่สมอ (  = 2.76) 
ตารางที ่7 ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นด้านการประเมินผล 

ข้อค าถาม 
ความคิดเห็น 

  
 S.D. แปลผล 

ด้านการประเมินผล    
1. ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 

มีการประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานให้สาธารณชน
ทราบอยา่งต่อเน่ือง 

2.82 
 

0.76 
 

ปานกลาง 

2. การด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ของส านกังานพฒันา
ชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี บรรลุประสงค์
และเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.59 
 

0.65 
 

ปานกลาง 

โดยเฉลีย่รวม 2.71 0.70 ปานกลาง 
 จากตารางท่ี 7 พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นดา้นการประเมินผล โดยรวมอยู่ใน

ระดบัปานกลาง (  = 2.71) เม่ือพิจารณาแยกรายขอ้ พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั
ปานกลาง 2 หวัขอ้ คือ ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี มีการประชาสัมพนัธ์

การด าเนินงานใหส้าธารณชนทราบอยา่งต่อเน่ือง (  = 2.82) และการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ของ
ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี บรรลุประสงค์และเป้าหมายอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (  = 2.59) 
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ตารางที ่8 ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นรวมทุกด้าน 

ข้อค าถาม 
ความคิดเห็น 

  
 S.D. แปลผล 

1. ดา้นผูบ้ริหาร 
2. ดา้นการติดต่อส่ือสาร 
3. ดา้นวตัถุประสงค ์
4. ดา้นการบริหารงาน 
5. ดา้นภาพลกัษณ์ 
6. ดา้นการประเมินผล 

3.38 
3.18 
4.00 
3.89 
3.46 
2.71 

0.92 
0.73 
0.77 
0.86 
0.70 
0.70 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
โดยเฉลีย่รวม 3.47 0.77 ปานกลาง 

 จากตารางท่ี 8  พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นโดยรวมทั้ ง 6 ด้าน ในระดับ 

ปานกลาง (  = 3.47) และเม่ือพิจารณาแยกรายข้อ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นระดบัมาก  

2 หวัขอ้ ไดแ้ก่ดา้นวตัถุประสงค ์(  = 4.00) ดา้นบริหารงาน (  = 3.89) และมีความคิดเห็นระดบัปาน

กลาง 4 หัวขอ้ ไดแ้ก่ ดา้นภาพลกัษณ์ (  = 3.46)  ดา้นผูบ้ริหาร (X= 3.38) ดา้นการติดต่อส่ือสาร  

(  = 3.18) และดา้นการประเมินผล (  = 2.71) ตามล าดบั 
ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปิด 

 ขอ้เสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปิด ตอนท่ี 3 สามารถแบ่งได ้3 หวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
1. ท่านคิดว่าการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ของส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ 

บา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ควรปรับปรุงเร่ืองใดบา้ง 
1.1 ดา้นผูบ้ริหาร 

1.1.1 พฒันาการอ าเภอบา้นโป่ง ควรใชค้  าพดูใหก้ระชบัไดใ้จความมากกวา่น้ี 
(จ านวน 5 คน) 

1.1.2 พฒันาการอ าเภอควรมีความเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 
(จ านวน 4 คน) 

1.2 ดา้นการติดต่อส่ือสาร 
1.2.1 ควรเพิ่มช่องทางการส่ือสารให้มากกว่าน้ีเพื่อให้ประชาชนสามารถ

เขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งทัว่ถึง (จ านวน 21 คน) 
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1.2.2 ควรมีโปสเตอร์ประชาสัมพนัธ์งานต่างๆ ปิดประกาศตามหน่วยงาน
ราชการต่างๆ เช่น เทศบาลหรือองคก์ารบริหารส่วนต าบล ท่ีท าการปกครองอ าเภอ ท่ีท าการก านนั
ผูใ้หญ่บา้น เป็นตน้ (จ านวน 11)  

1.3 ดา้นวตัถุประสงค ์
1.3.1 พฒันากรควรลงพื้นท่ีมากกว่าน้ีเพื่อให้ใกลชิ้ดประชาชนมากข้ึนและ

เป็นการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งหน่วยงานกบัประชาชน (จ านวน 38 คน) 
1.3.2 พฒันากรควรเขา้ร่วมกิจกรรม/โครงการในพื้นท่ีท่ีหน่วยงานอ่ืนหรือ

หมู่บา้นจดัข้ึน (จ านวน 13 คน) 
1.4 ดา้นการบริหารงาน 

1.4.1 ในการด าเนินงาน/กิจกรรมต่างๆ ไม่ควรเร่งรีบเกินไปเพราะอาจจะ 
ท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีไม่เป็นจริงและไม่สมบูรณ์ (จ านวน 1 คน) 

1.4.2 ควรมีเอกสาร/แบบฟอร์มเก็บไวใ้นส านักงานเพื่อให้ประชาชนท่ีมา
ติดต่อสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้เช่น แบบฟอร์มการขอกูเ้งินกองทุนหมู่บา้น แบบฟอร์มการปิด
งบดุล เป็นตน้ (จ านวน 2 คน) 

1.4.3 ควรมีปฏิทินการด าเนินงานของเจา้หน้าท่ีแต่ละคน เพื่อให้ประชาชน
ท่ีมาติดต่อขอรับบริการสามารถวางแผนการท างานและติดต่อพฒันากรประจ าต าบลไดส้ะดวกมาก
ข้ึน (จ านวน 1 คน) 

1.4.4 พฒันากรประจ าต าบลบางต าบลไม่ค่อยอยู่ในส านกังานซ่ึงท าให้เกิด
ปัญหาในการประสานงาน (จ านวน 8 คน) 

1.5 ดา้นภาพลกัษณ์ 
1.5.1 เจา้หนา้ท่ีควรแต่งกายใหภู้มิฐาน น่าเช่ือถือ (จ านวน 49 คน) 
1.5.2 เจา้หน้าท่ีไม่ควรมีส่วนไดเ้สียกบัเงินโครงการต่างๆ ท่ีด าเนินการโดย

ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง (จ านวน 5 คน) 
1.5.3 ควรมีเจา้หนา้ท่ีอยูป่ระจ าส านกังานเป็นประจ า (จ านวน 10 คน) 
1.5.4 ควรมีการปรับปรุงและจดัส านกังานใหเ้ป็นระเบียบ (จ านวน 10 คน) 
1.5.5 ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่งยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัของประชาชน

ทัว่ไป (จ านวน 10 คน) 
1.6 ดา้นการประเมินผล 

1.6.1 ควรมีการประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองผ่านช่องทางท่ี
หลากหลาย (จ านวน 10 คน) 
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2. ภาพลักษณ์ของส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรีและ
เจา้หนา้ท่ีพฒันาชุมชนควรเป็นอยา่งไร 

2.1 บริการดว้ยความรวดเร็ว ถูกตอ้ง (จ านวน 31 คน) 
2.2 แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ภูมิฐาน (จ านวน 31 คน) 
2.3 บริหารงานดว้ยความโปร่งใส เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติั (จ านวน 4 คน) 
2.4 ส านกังานพฒันาชุมชนเป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ไป (จ านวน 10 คน) 
2.5 มีวสัดุอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัส าหรับการใชใ้นงานประชาสัมพนัธ์ (จ านวน 2 คน) 
2.6 เจา้หน้าท่ีพฒันาชุมชนมีความเช่ียวชาญดา้นการประชาสัมพนัธ์และการใช้

เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัส าหรับงานประชาสัมพนัธ์ (จ านวน 43 คน) 
3. ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ต่อการด าเนินการประชาสัมพนัธ์และภาพลกัษณ์ของส านกังาน

พฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี (โปรดระบุ) 
3.1 ควรมีงบประมาณสนบัสนุนการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ (จ านวน 3 คน) 
3.2 ส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง ควรมีภาพลักษณ์ท่ีน่าเช่ือถือ เป็น

ธรรม และแสดงใหเ้ห็นวา่เป็นหน่วยงานท่ีสามารถใหค้  าแนะน าและช่วยเหลือชุมชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
(จ านวน 1 คน) 

3.3 ประชาชนบางส่วนย ังไม่ทราบถึงขอบเขตการท างานและภารกิจของ
ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่งอยา่งชดัเจน ดงันั้นควรประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ถึง
ภารกิจหนา้ท่ีความรับผดิชอบของหน่วยงาน (จ านวน 1 คน) 

3.4 ควรมีการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพนัธ์กบันกัข่าวส่วนทอ้งถ่ิน (จ านวน  
5 คน) 

 โดยภาพรวมจากการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับสภาพการ
ประชาสัมพนัธ์ของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี  อยู่ในระดบัปานกลาง 
โดยมีความคิดเห็นว่าส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ได้ด าเนินการด้าน
วตัถุประสงคม์ากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นการบริหารงาน และดา้นภาพลกัษณ์ ตามล าดบั ซ่ึงดา้นการ
ประเมินผลมีความเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
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 ตอนที ่2 ผลการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการประชาสัมพนัธ์เพือ่เสริมสร้างภาพลกัษณ์

ของส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี 

2.1 แนวทางการประชาสัมพนัธ์เพือ่เสริมสร้างภาพลกัษณ์องค์กรของส านักงานพัฒนา
ชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี 

ผลจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 10 คน น ามาวเิคราะห์และสังเคราะห์เป็นแนว
ทางการประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์องคก์รของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง 
จงัหวดัราชบุรี ซ่ึงมี 6 องคป์ระกอบ 5 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

2.1.1 องค์ประกอบ มี 6 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
   1) พฒันาการอ าเภอ ควรให้ความส าคญักบัการประชาสัมพนัธ์ เพราะการ

ประชาสัมพนัธ์องค์กรเป็นกลไกส าคญัในการบริหารเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ ความนิยม การสร้าง
ความเขา้ใจและการสนบัสนุนจากประชาชนต่อหน่วยงาน ดงันั้น พฒันาการอ าเภอจึงควรแบ่งเวลา
และใหค้วามส าคญักบัการประชาสัมพนัธ์องคก์รควบคู่กบัการด าเนินงานตามภารกิจ 

   2) พฒันากร ควรมีความกระตือรือร้นในการประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้าง
ภาพลกัษณ์ ตลอดจนศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยูเ่สมอ การประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์ 
ทุกคนในองค์กรต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์  ไม่ใช่ เ ป็นเพียงหน้า ท่ีของผู ้รับผิดชอบงาน
ประชาสัมพนัธ์เท่านั้น 

  3) การให้บริการตามภารกิจขององค์กร ซ่ึงส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอ
บ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี เป็นหน่วยงานท่ีให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารตามภารกิจ เช่น การ
ด าเนินงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี งานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง งานส่งเสริมและ
สนบัสนุนสินคา้หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) เป็นตน้ ควรสร้างกระบวนงานท่ีมีความชดัเจน 
มีแบบแผน และเป็นท่ียอมรับของประชาชน  

  4) นโยบายการด าเนินงาน การด าเนินงานดว้ยความถูกตอ้ง รวดเร็ว และ
ด าเนินงานดว้ยความโปร่งใส เป็นธรรมอยา่งต่อเน่ือง เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์
ส่วนตน และสอดคลอ้งกบันโยบายการด าเนินงานขององคก์ร 

  5) กิจกรรมร่วมกบัภาคีการพฒันา  องค์กรควรเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดข้ึน เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร และเป็นการสร้างเครือข่ายการ
ประชาสัมพนัธ์ 

  6) อุปกรณ์/เคร่ืองมือ ในการประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์
องคก์ร ควรมีอุปกรณ์/เคร่ืองมือท่ีทนัสมยั โดยใชง้านผา่นส่ือช่องทางต่างๆ 
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2.1.2 ขั้นตอนการประชาสัมพนัธ์เพือ่เสริมสร้างภาพลกัษณ์องค์กรของส านักงาน
พฒันาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1) ศึกษาปัญหาอุปสรรค ความต้องการ และสภาพการประชาสัมพนัธ์ 
รวมถึงภาพลกัษณ์ในปัจจุบนัของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง และวิเคราะห์ผลท่ีไดเ้พื่อ
น ามาวางแผนการประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์ 

2) การส่งเสริมส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรีให้มี
สมรรถนะสูง  

3) การสร้างแบรนด์ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 
เพื่อสร้างอตัลกัษณ์ขององคก์รใหเ้ป็นท่ีรู้จกั 

4) การพฒันากระบวนการประชาสัมพนัธ์แบบมีส่วนร่วม โดยการสร้าง
เครือข่ายประชาสัมพนัธ์กบักลุ่ม/องคก์รดา้นการประชาสัมพนัธ์ในระดบัหน่วยงานและในทอ้งถ่ิน 

5) การประเมินผลการประชาสัมพนัธ์เพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อน ขอ้บกพร่อง 
ขอ้ผดิพลาดของการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ เพื่อท่ีจะน าไปแกไ้ขปรับปรุงใหดี้ข้ึนในคร้ังต่อไป 
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 แผน 
แผนภูมิที ่18 แนวทางการประชาสัมพนัธ์เพือ่เสริมสร้างภาพลกัษณ์ของส านักงานพฒันาชุมชน
อ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี 

ขั้นท่ี 1  ศึกษาปัญหาอุปสรรค ความตอ้งการ และสภาพ

การประชาสัมพนัธ์ รวมถึงภาพลักษณ์ในปัจจุบันของ

ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง และวิเคราะห์ผลท่ี

ได้เพื่อน ามาวางแผนการประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้าง

ภาพลกัษณ์ 

ขั้นท่ี 2  การส่งเสริมส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง 

จงัหวดัราชบุรีใหมี้สมรรถนะสูง 

ขั้นท่ี 3 การสร้างแบรนด์ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ 
บา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 
 

ขั้นท่ี 4 การพฒันากระบวนการประชาสัมพนัธ์แบบมีส่วน
ร่วม โดยการสร้างเครือข่ายประชาสมัพนัธ์กบักลุ่ม/องคก์ร
ดา้นการประชาสมัพนัธ์ในระดบัหน่วยงานและในทอ้งถ่ิน 
 

แนวทางการประชาสัมพนัธ์เพือ่เสริมสร้างภาพลกัษณ์องค์กร 
ของส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี 

 

ขั้นท่ี 5 การประเมินผลการประชาสัมพนัธ์เพื่อให้ทราบถึง
จุดอ่อน ข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาดของการด าเนินงาน
ประชาสัมพนัธ์ เพ่ือท่ีจะน าไปแกไ้ขปรับปรุงให้ดีข้ึนใน
คร้ังต่อไป 

องคป์ระกอบ 

1.พฒันาการอ าเภอ 

2. พฒันากร 

3. การใหบ้ริการตาม

ภารกิจขององคก์ร 

4. นโยบายการด าเนินงาน 

5. กิจกรรมร่วมกบัภาคี

การพฒันา 

6. อุปกรณ์/เคร่ืองมือ 
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ขั้นที่ 1  ศึกษาปัญหาอุปสรรค ความต้องการ และสภาพการประชาสัมพันธ์ รวมถึง
ภาพลกัษณ์ในปัจจุบันของส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง และวเิคราะห์ผลทีไ่ด้เพือ่น ามาวาง
แผนการประชาสัมพนัธ์เพือ่เสริมสร้างภาพลกัษณ์ 
 1.1 การศึกษาปัญหาอุปสรรค ความต้องการ และสภาพการประชาสัมพันธ์ รวมถึง
ภาพลกัษณ์ในปัจจุบนัของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง โดยการวิจยัเชิงส ารวจ และการ
สังเกตการณ์จากกลุ่มเป้าหมายโดยตรง เพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ตามความเป็นจริง และ
สะทอ้นปัญหาและความตอ้งการของผูม้าใชบ้ริการอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. การวิจยัเชิงส ารวจ เพื่อศึกษาดูว่าประชาชนทัว่ไปรับรู้หรือมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่งอยา่งไร มีความตอ้งการให้ปรับปรุง
ดา้นใดบา้ง โดยใชเ้คร่ืองมือคือแบบสอบถาม 

2. การส่ือสาร เป็นการส ารวจส่ือและช่องทางการส่ือสารว่ามีส่ือประเภทใดบา้ง 
ส่ือสารผ่านช่องทางใด และไดรั้บข่าวสารประชาสัมพนัธ์ของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้น
โป่งหรือไม่  รวมทั้ งการสังเกตพฤติกรรมของประชาชนในการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมท่ี
ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่งจดัข้ึน โดยสังเกตวา่ประชาชนเขา้ร่วมกิจกรรมหรือไม่ และ
ใหค้วามส าคญัในกิจกรรมเพียงใด โดยเคร่ืองมือท่ีใชคื้อแบบสอบถามและการสังเกต 

3. การวิเคราะห์และประเมินผล  เป็นการวิเคราะห์ปัญหาและประเมินผล เพื่อให้
ทราบวา่การประชาสัมพนัธ์บรรลุวตัถุประสงคห์รือไม่ มีประสิทธิภาพเพียงใด เพื่อวางแผนในการ
แกไ้ขปัญหาและจดักิจกรรมต่อไป โดยเคร่ืองมือท่ีใช้คือแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และการ
สังเกต 
  1.2 การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการศึกษา  น าข้อมูลมาวิเคราะห์ผล เพื่อวางแผนการ
ประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์ต่อไป ซ่ึงผลการวิเคราะห์ท่ีไดจ้ากการศึกษา มีขั้นตอน
ดงัต่อไปน้ี 

1. ศึกษาปัญหา ความตอ้งการ และสภาพการประชาสัมพนัธ์   รวมถึงศึกษาความ
คิดเห็นเก่ียวกับภาพลักษณ์ของส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรีโดยใช้
แบบสอบถามเพื่อสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง  

2. วิเคราะห์สภาพส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี (SWOT 
Analysis) เพื่อคน้หาจุดแขง็ จุดเด่น จุดดอ้ย หรือส่ิงท่ีอาจเป็นปัญหาส าคญัในการด าเนินงานสู่สภาพ
ท่ีต้องการในอนาคต ซ่ึงข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์จะช่วยให้พัฒนาการอ าเภอทราบถึง 
การเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนทั้งภายในและภายนอกองคก์ร อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการก าหนด
กลยทุธ์และการด าเนินงานขององคก์รต่อไป SWOT มีตวัยอ่ท่ีมีความหมายดงัน้ี 
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- Strengths   - จุดแขง็ หรือขอ้ไดเ้ปรียบ 
- Weakness   - จุดอ่อน หรือขอ้เสียเปรียบ 
- Opportunities  -โอกาสท่ีจ าด าเนินการได ้
- Threats   - อุปสรรค ขอ้จ ากดั หรือปัจจยัท่ีคุกคามการด าเนินงาน

ขององคก์ร 
3) วเิคราะห์ปัญหา 

- ดา้นภาพลกัษณ์ 
- ดา้นผูบ้ริหาร 
- ดา้นการติดต่อส่ือสาร 
- ดา้นการประเมินผล  

4)  เจา้หนา้ท่ีของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง ร่วมกนัระดมความคิดเห็น 
  ขั้นที่ 2  การส่งเสริมส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ให้มี
สมรรถนะสูง 
  การเสริมสร้างองค์กรให้มีสมรรถนะสูง โดยการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรเพื่อ
ยกระดบังานพฒันาชุมชนให้เป็นท่ีรู้จกัและยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ และสาธารณชน ตลอดจน
การยกระดบัภาพลกัษณ์ขององค์กรดว้ยการพฒันาบุคลากรขององค์กรให้มีความรู้ความสามารถ
ดา้นการประชาสัมพนัธ์ โดยมีแนวทางดงัต่อไปน้ี 

1. ศึกษาดูงานองค์กรท่ีประสบผลส าเร็จด้านการสร้างภาพลกัษณ์องค์กรทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยดูงานดา้นการส่ือสาร การใช้ส่ือ รูปแบบการท างาน เพื่อแลกเปล่ียนแนวคิด  
ดา้นการประชาสัมพนัธ์และน าแบบอย่างท่ีประสบผลส าเร็จมาปรับใช้ในองค์กร โดยคดัเลือก
องค์กรท่ีประสบผลส าเร็จด้านการประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ทั้ งภาครัฐและเอกชน  
เป็นองค์กรท่ีมีลักษณะการท างานท่ีคล้ายคลึงกบัส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง และมี
ภาพลกัษณ์ท่ีดี  

ส าหรับประเด็นการศึกษา ไดแ้ก่ รูปแบบการประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์ 
ระบบบริหารจดัการ และนโยบายการประชาสัมพนัธ์ 

2. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพฒันาความเช่ียวชาญด้านการประชาสัมพนัธ์ แก่
เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงาน โดยพฒันาทกัษะดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 
   2.1  ทกัษะการท างานเพื่อประชาสัมพนัธ์เสริมสร้างภาพลกัษณ์ 
    - เทคนิคการถ่ายภาพ 
    - การใชโ้ปรแกรมตดัต่อภาพ/วดีิโอ 
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    - การออกแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
    - การประชาสัมพนัธ์ผา่นช่องทางต่างๆ 
    - เทคนิคการเขียนข่าว 

2.2  ฝึกอบรมการเป็นนกัประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ 
   - การเพิ่มศกัยภาพการเป็นนกัประชาสัมพนัธ์มืออาชีพ 
   - เทคนิคการเป็นพิธีกร/นกัจดัรายการวทิยุ 

   ขั้นที ่3 การสร้างแบรนด์ส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี 
  การส่ือสารแบรนด์หรือช่ือเสียงของส านกังานลงไปยงัการให้บริการตามภารกิจของ
องคก์รโดยมุ่งเนน้การถ่ายทอดเร่ืองราว วิสัยทศัน์ และวฒันธรรมองคก์รท่ีโดดเด่นเป็นจุดน าเสนอ
ไปยังกลุ่มเป้าหมาย การส่ือสารแบรนด์ของส านักงาน ควรวางต าแหน่งแบรนด์ให้ชัดเจน 
ครอบคลุมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย มุ่งเน้นการประชาสัมพนัธ์ไม่ใช่การโฆษณา  และในการ
ประชาสัมพันธ์ เป็นหน้า ท่ีของเจ้าหน้า ท่ีทุกคนในองค์กรไม่ใช่หน้า ท่ีของคนใดคนหน่ึง  
ซ่ึงองคป์ระกอบของการสร้างแบรนดส์ านกังาน มีดงัต่อไปน้ี 
   1.  การสร้างการจดจ าแบรนด ์(Brand Recognition)  
 1.1 ตั้งช่ือแบรนด ์(Brand Name) ใหจ้ดจ าง่าย มีลูกเล่น  
  1.2 สร้างโลโก้ (Logo) หรือสร้างสัญลักษณ์ (Symbol) ของกลุ่ม/องค์กร  
หรือกิจกรรมท่ีส าคญัขององคก์ร เพื่อใหง่้ายต่อการจดจ า   
  1.3 การสร้างตวัการ์ตูนหรือตวัละคร (Character) เพื่อถ่ายทอดเร่ืองราว กิจกรรม/
โครงการส าคญัขององคก์ร วนัส าคญัทางศาสนา เช่น เชิญชวนการจดัเก็บขอ้มูล  จปฐ.  การทกัทาย
ในวนัส าคญัของกรมการพฒันาชุมชน การแนะน าสินคา้ OTOP ของแต่ละต าบล เป็นตน้ 
  1.4 การสร้างค าขวญั (Motto) หรือค าโปรย (Tagline) เพื่อดึงดูดความสนใจ 
  1.5 การเพิ่มเพลงสั้น (Jingle) เพื่อแนะน าหน่วยงานหรือสินคา้และบริการของ
หน่วยงาน 
  2. การจดักิจกรรมพิเศษ  
   2.1 การจดังานแสดงและจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์OTOP 
   2.2 การจดัพฒันาชุมชนสัญจร 
   2.3 การร่วมกิจกรรมหรือสนบัสนุน 
    - การเป็นผูส้นบัสนุนดา้นกีฬา 
    - การเป็นผูส้นบัสนุนดา้นศิลปะและวฒันธรรม 
    - การเป็นผูส้นบัสนุนดา้นการศึกษา 
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    - การเป็นผูส้นบัสนุนดา้นกิจกรรมบนัเทิงและการประกวดแข่งขนั 
    - การเป็นผูส้นบัสนุนชุมชน 
  3.  การสร้างแบรนด์จากภายในองคก์ร 
   3.1 ปรับปรุงการใหบ้ริการผูม้าติดต่อราชการ 
    3.2 ท างานดว้ยความตั้งใจ จริงใจ และเห็นแก่ประโยชน์ขององคก์ร 
    3.3 มีความกระตือรือร้นในการประชาสัมพนัธ์แบรนด์องคก์ร 
    3.4 มีน ้าใจต่อเพื่อนร่วมงานและผูม้ารับบริการ 
    3.5 การพฒันาแบรนดอ์ยา่งสม ่าเสมอ 
    3.6 การพฒันาตนเองตลอดเวลา 
  ขั้นที ่4 การพฒันากระบวนการประชาสัมพนัธ์แบบมีส่วนร่วม โดยการสร้างเครือข่าย
ประชาสัมพนัธ์กบักลุ่ม/องค์กรด้านการประชาสัมพนัธ์ในระดับหน่วยงานและในท้องถิ่น ไดแ้ก่ 
สถานีวทิยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทยจงัหวดัราชบุรี สถานีวทิยชุุมชน หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน 
นกัข่าวทอ้งถ่ิน ส านกังานประชาสัมพนัธ์จงัหวดั ฯลฯ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1. การพฒันาเครือข่ายส่ือบุคคล เพื่อให้เกิดความไวว้างใจระหวา่งองคก์รท่ีอยูใ่นกลุ่ม 
หากมีการพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัอย่างสม ่าเสมอ จะก่อให้เกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีช่วยให้
เกิดความไวว้างใจซ่ึงกนัและกัน  และเกิดการแลกเปล่ียนขอ้มูลและวิธีปฏิบติัระหว่างกนัทั้งใน
รูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
 2. การจดัสัมมนาแลกเปล่ียนประสบการณ์ เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ ความสามคัคี และ
การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักประชาสัมพนัธ์ของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผูส่ื้อข่าวในพื้นท่ี  
เพื่อเป็นช่องทางการประสานงาน แลกเปล่ียนความรู้และสารสนเทศ ตลอดจนการสร้างสรรคแ์ละ
พฒันาความรู้ใหม่ๆ  ระหวา่งกนั อนัจะก่อให้เกิดการประสานเช่ือมโยงน าไปสู่การบรรลุผลส าเร็จ
ดา้นการประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์ขององคก์ร 
 3. การสร้างชุมชนสัมพนัธ์ การสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชนในบริเวณใกล้เคียง 
ด าเนินการเพื่อสร้างความเขา้ใจและความสัมพนัธ์อนัดีดว้ยการเชิญผูน้ าชุมชนมาสังสรรค ์ออกก าลงั
กายร่วมกนั เขา้ร่วมประเพณีวฒันธรรมของชุมชน การมอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานของคนใน
ชุมชน เป็นตน้ เน่ืองจากงานของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอทุกอ าเภอเป็นงานลงพื้นท่ี ดงันั้น
พฒันากรควรลงพื้นท่ีเพื่อให้หน่วยงานเป็นท่ีรู้จกัและเป็นท่ีรักของชุมชน เพื่อให้เกิดความรู้สึก
ภูมิใจท่ีมีหน่วยงานเราและใหค้วามร่วมมือในการท ากิจกรรมเป็นอยา่งดี 
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  ขั้นที ่5 การประเมินผลการประชาสัมพนัธ์ 
  การประเมินผลการประชาสัมพนัธ์ เป็นกระบวนการสุดท้ายของการด าเนินงาน
ประชาสัมพนัธ์  เพื่อใหท้ราบประสิทธิภาพของกระบวนการด าเนินงาน ซ่ึงการประเมินผลนั้นจะน า
ผลการด าเนินงานท่ีไดม้าวดักบัวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้รวมถึงเพื่อให้ทราบจุดอ่อน ขอ้บกพร่อง 
ข้อผิดพลาดของรูปแบบการประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรท่ีได้พฒันาข้ึน 
เพื่อท่ีจะน าไปแก้ไขปรับปรุงให้ดีข้ึนในคร้ังต่อไป และการประเมินผลการประชาสัมพนัธ์ควร
ค านึงถึงองค์ประกอบการประชาสัมพันธ์ รวมถึงการเ ช่ือมโยงส่ิงก าหนดไว้ในแผนงาน
ประชาสัมพนัธ์และเป้าหมาย วตัถุประสงค์ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และนโยบายขององค์กรด้วย 
ส าหรับเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินผลการประชาสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ การสังเกตการณ์ การวิจยั 
เชิงส ารวจ และการสัมภาษณ์ เพื่อประเมินความส าเร็จในประเด็นดงัต่อไปน้ี 

1. ความส าเร็จดา้นการศึกษาขอ้มูลเพื่อใหท้ราบสภาพปัญหาอุปสรรค และภาพลกัษณ์
ในปัจจุบนั 

2. ความส าเร็จดา้นการใหค้วามร่วมมือ 
3. ความส าเร็จของการประชาสัมพนัธ์ 
4. ความส าเร็จของการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี 
5. ความส าเร็จดา้นการส่ือสาร 
6. ความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาสัมพนัธ์ 
2.2  ผลการประเมินความเหมาะสมของแนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้าง

ภาพลกัษณ์องค์กรของส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี 
ผูว้ิจยัน าแนวทางการประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์องค์กรของส านกังาน

พัฒนาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี  เสนอต่อผู ้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ผู ้บริหาร 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการประชาสัมพนัธ์ของกรมการพฒันาชุมชน จ านวน 5 คน และผูท่ี้มีความรู้ความ
เช่ียวชาญดา้นการประชาสัมพนัธ์ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จ านวน 5 คน รวมจ านวน 10 คน 
เพื่อประเมินความเหมาะสม สรุปผลไดด้งัน้ี 

2.2.1  องคป์ระกอบของการประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์องคก์รของ
ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ ผลการประเมิน
มีดงัน้ี 
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ตารางที ่9 แสดงผลการประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบการประชาสัมพนัธ์เพือ่เสริมสร้าง
ภาพลกัษณ์องค์กรของส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี   

องค์ประกอบการประชาสัมพนัธ์ ผลการประเมิน 
1. พฒันาการอ าเภอ  เหมาะสม 
2.  พฒันากร เหมาะสม 

3. การใหบ้ริการตามภารกิจขององคก์ร เหมาะสม 

4. นโยบายการด าเนินงาน เหมาะสม 

5. กิจกรรมร่วมกบัภาคีการพฒันา เหมาะสม 

6. อุปกรณ์/เคร่ืองมือ   เหมาะสม 

จากตารางท่ี 9 พบว่าผู ้ทรงคุณวุฒิทั้ ง 10 คน มีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบ 
การประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์องคก์รของส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัอ านาจเจริญ 
มีความเหมาะสมทุกประการ 

2.2.2 ผลการประเมินความเหมาะสมของแนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อ
เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรของส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 
ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
ตารางที ่10  แสดงผลการประเมินความเหมาะสมของแนวทางการประชาสัมพนัธ์เพือ่เสริมสร้าง
ภาพลกัษณ์องค์กรของส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี 

แนวทางการประชาสัมพนัธ์เพือ่เสริมสร้างองค์กร ผลการประเมิน 
1. ศึกษาปัญหาอุปสรรค ความตอ้งการ และสภาพการประชาสัมพนัธ์ รวมถึงภาพลกัษณ์ใน
ปัจจุบนัของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง และวิเคราะห์ผลท่ีไดเ้พื่อน ามาวางแผนการ
ประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์ 

1.1 การวจิยัเชิงส ารวจ เหมาะสม 
1.2 การสังเกตการณ์ เหมาะสม 

1.3 วเิคราะห์ปัญหาและวางแผนด าเนินการ เหมาะสม 

2.  การสร้างเสริมองคก์รใหมี้สมรรถนะสูง 
2.1 ศึกษาดูงานองคก์รท่ีประสบผลส าเร็จ เหมาะสม 

2.2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาความเช่ียวชาญด้าน
การประชาสัมพนัธ์ 

เหมาะสม 

3. การสร้างแบรนดอ์งคก์ร 
3.1 การสร้างจุดสัมผสั (Touch Point)  เหมาะสม 
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แนวทางการประชาสัมพนัธ์เพือ่เสริมสร้างองค์กร ผลการประเมิน 
3.2 การจดัท าโครงการส่งเสริมภาพลกัษณ์องคก์ร เหมาะสม 

3.3 การเปิดตวัโครงการ (Kick Off) เหมาะสม 

ขั้นท่ี 4 การพฒันากระบวนการประชาสัมพนัธ์แบบมีส่วนร่วม โดยการสร้างเครือข่าย
ประชาสัมพนัธ์กบักลุ่ม/องคก์รดา้นการประชาสัมพนัธ์ในระดบัหน่วยงานและในทอ้งถ่ิน 

4.1 พฒันาเครือข่ายส่ือบุคคล เหมาะสม 

4.2 การสัมมนาแลกเปล่ียนประสบการณ์ เหมาะสม 

4.3 การสร้างชุมชนสัมพนัธ์ เหมาะสม 
ขั้นท่ี 5 การประเมินผลการประชาสัมพนัธ์เพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อน ขอ้บกพร่อง ขอ้ผิดพลาดของ
การด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ เพื่อท่ีจะน าไปแกไ้ขปรับปรุงใหดี้ข้ึนในคร้ังต่อไป 

1. การสังเกตการณ์ เหมาะสม 

2. การวจิยัเชิงส ารวจ เหมาะสม 

3. การสัมภาษณ์ เหมาะสม 

จากตารางท่ี 10 พบว่าผูท้รงคุณวุฒิทั้ ง 10 คน มีความคิดเห็นต่อแนวทางการ
ประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์องค์กรของส านักงานพฒันาชุมชนจงัหวดัอ านาจเจริญ  
มีความเหมาะสมทุกประการ 

  



 
 
 

บทที ่5 
สรุปผลการวจัิย 

อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยั เร่ือง แนวทางการประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรของ
ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี มีวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี 

1. เพื่อศึกษาสภาพการประชาสัมพนัธ์และภาพลักษณ์ในปัจจุบันของส านักงาน
พฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 

2. เพื่อสร้างและประเมินความเหมาะสมของแนวทางการประชาสัมพันธ์  
เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์องคก์รของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 

ขอบเขตการวจัิย 

การด าเนินการวจิยั มีขั้นตอนและวธีิการวจิยัดงัน้ี 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

1.1 ประชากร 
ประชากรในการวิจยัแนวทางการประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์

องค์กรของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
การประชาสัมพนัธ์ของกรมการพฒันาชุมชน ผูท่ี้มีความรู้ความเช่ียวชาญดา้นการประชาสัมพนัธ์
ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เจ้าหน้าท่ีพฒันาชุมชนสังกัดส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอ 
บา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี เครือข่าย/กลุ่ม/องคก์รในสังกดักรมการพฒันาชุมชน และประชาชนทัว่ไป
ในพื้นท่ีอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 

1.2 กลุ่มตวัอยา่ง 
1.2.1 การศึกษาสภาพการประชาสัมพนัธ์และภาพลักษณ์ในปัจจุบนัของ

ส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ เจา้หน้าท่ีพฒันาชุมชน
สังกดัส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี เครือข่าย/กลุ่ม/องคก์รในสังกดักรมการ
พฒันาชุมชน และประชาชนทัว่ไปในพื้นท่ีอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยใช้
สูตรของทาโร ยามาเน่ โดยก าหนดค่าความเช่ือมัน่เท่ากบัร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้
ไม่เกินร้อยละ 5 ซ่ึงไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 400 คน 

1.2.2 การศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์เพื่อ
เสริมสร้างภาพลกัษณ์ของส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จงัหวดัราชบุรีและการประเมิน
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ความเหมาะสมของแนวทางการประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรของส านักงาน
พัฒนาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี กลุ่มตัวอย่างได้แก่  ผู ้บริหาร ผู ้เ ช่ียวชาญด้าน 
การประชาสัมพนัธ์ของกรมการพฒันาชุมชน และผูท่ี้มีความรู้ดา้นการประชาสัมพนัธ์ของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน จ านวน 10 คน การไดม้าของกลุ่มตวัอยา่ง คือ วิธีน าอา้งอิงแบบลูกโซ่ (Snowball 
Sampling) ด้วยวิธีการท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูว้ิจยัร่วมกนัก าหนดผูเ้ช่ียวชาญแล้วให้ผูเ้ช่ียวชาญ
แนะน าท่านอ่ืนๆ จนครบจ านวน 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการจัดเกบ็ข้อมูล 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี คือ 
   1. แบบสอบถาม เร่ือง แนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ
ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (Questionare) เป็นเคร่ืองมือในการศึกษา
ส ารวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีสังกัดส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จงัหวดัราชบุรี 
เครือข่าย/กลุ่ม/องค์กรในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน และประชาชนทั่วไปต่อสภาพการ
ประชาสัมพนัธ์ของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 
   2. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) ส าหรับศึกษาความคิดเห็น
ของผูเ้ช่ียวชาญดา้นการประชาสัมพนัธ์ การสัมภาษณ์มีการก าหนดขอ้ค าถามเพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมาย 
คือ แนวทางการประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงเป็นแนวทาง วิธีการ ขอบเขตการประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้าง
ภาพลกัษณ์องคก์ร 
  3. แนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของส านักงานพัฒนาชุมชน
อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เป็นแนวทาง วิธีการ ขอบเขตการประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้าง
ภาพลกัษณ์องค์กรของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ซ่ึงเป็นบทสรุปจาก
แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญดา้นการประชาสัมพนัธ์  
  วิธีด าเนินการวิจยั เร่ือง แนวทางการประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์ของ
ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ไดด้ าเนินการวจิยัแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
  ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพการประชาสัมพนัธ์และภาพลกัษณ์ของส านกังานพฒันา
ชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี โดยเคร่ืองมือท่ีใชคื้อแบบสอบถาม 
  ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญและประเมินความเหมาะสมของ
แนวทางการประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์ของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง 
จงัหวดัราชบุรี เคร่ืองมือท่ีใชคื้อแบบสัมภาษณ์  
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สรุปผลการวจัิย 

 ตอนที่ 1 การศึกษาสภาพการประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์ของส านักงานพัฒนา
ชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี โดยเคร่ืองมือทีใ่ช้คือแบบสอบถาม 
  ผลจากการศึกษาสภาพการประชาสัมพนัธ์และภาพลกัษณ์ของส านกังานพฒันาชุมชน
อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี จากแบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน 
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 58 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 42 
  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 46 ปีข้ึนไป มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 61.00 
รองลงมาคือช่วงอายุ 36-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.00 อนัดบัท่ี 3 คือช่วงอายุ 25-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 
11.00 และช่วงอายตุ  ่ากวา่ 25 ปี มีจ  านวนนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 2.00 
  ระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
64.00 รองลงมาคือระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 33.00 และระดบัปริญญาโทมีจ านวนนอ้ยท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 3.00  
  สถานภาพผูต้อบแบบสอบถามเป็นเครือข่าย/กลุ่ม/องค์กรในสังกดักรมการพฒันา
ชุมชนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาคือประชาชนทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 34.00  
และขา้ราชการมีจ านวนนอ้ยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 16.00 
  ส่ือท่ีท าให้ทราบข่าวประชาสัมพนัธ์ของส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง 
จงัหวดัราชบุรี เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ส่ือท่ีกลุ่มตวัอยา่งไดรั้บข่าวสารมากท่ีสุด คือ เจา้หนา้ท่ี
พฒันาชุมชน คิดเป็นร้อยละ 31.00 รองลงมาคือ ส่ือนิทรรศการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 19.00 
อนัดบัท่ี 3 คือส่ือเฟสบุค (Facebook) คิดเป็นร้อยละ 10.50 อนัดบัท่ี 4 คือส่ือเวบ็ไซต์ส านกังาน  
คิดเป็นร้อยละ 10.25 อนัดบัท่ี 5 คือส่ือบอร์ดประชาสัมพนัธ์ และส่ือแผ่นพบั/โบรชวัร์ คิดเป็น 
ร้อยละ 9.50 อนัดบัท่ี 6 คือส่ือโปสเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 3.75 อนัดบัท่ี 7 คือส่ือหนงัสือพิมพ ์คิดเป็น
ร้อยละ 3.50 และส่ืออ่ืนๆ ไดแ้ก่ ไลน์/รถประชาสัมพนัธ์/เสียงตามสายมีจ านวนนอ้ยท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 3.00 
  ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์ของส านักงานพัฒนา
ชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี 

  กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นด้านผูบ้ริหาร โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (  = 3.38  
และ S.D. = 0.92) 
  กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นด้านการติดต่อส่ือสาร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  

(  = 3.18 และ S.D. = 0.73) 
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  กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นดา้นวตัถุประสงค ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.00 และ  
S.D. = 0.77) 

  กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นดา้นการบริหารงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก(  = 3.89 และ  
S.D. = 0.86) 

  กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นดา้นภาพลกัษณ์ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (  = 3.46 
และ S.D. = 0.70) 

  กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นดา้นการประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (  = 
2.71 และ S.D. = 0.70) 
  โดยรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการประชาสัมพันธ์และ
ภาพลกัษณ์ของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ทั้ง 6 ดา้น ในระดบัปานกลาง 

(  = 3.47 และ S.D. = 0.77) 
  ตอนที่ 2 ผลการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์
ของส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี 
  2.1  แนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรของส านักงาน
พฒันาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี 
  จากการศึกษาโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผูเ้ช่ียวชาญเป็นการศึกษาความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงาน ตลอดจนแนวทางการประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ให้กบั
องคก์ร ผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์และสรุปผลการสัมภาษณ์ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี การประชาสัมพนัธ์
งานของส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จงัหวดัราชบุรี จะต้องมีการพฒันาเทคนิคการ
ส่ือสารในรูปแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจ ซ่ึงเป็นหวัใจหลกัของการสร้างสัมพนัธภาพ
ท่ีดีให้เกิดข้ึนมากท่ีสุด อาทิเช่น ความต้องการท่ีจะเห็นองค์กรมีภาพลักษณ์ หรือภาพพจน์ใน
ทางบวกและท าใหอ้งคก์รมีความเจริญงอกงาม หรือการคาดหวงัต่อบริการท่ีจะไดรั้บ ความตอ้งการ
ผูช่้วยแกปั้ญหา ความตอ้งการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วม ความตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของ
องคก์ร เป็นตน้ ดงันั้นการประชาสัมพนัธ์ท่ีดีจึงควรเร่ิมจาก 
  2.1.1 องค์กรตอ้งมีการวางแผนการส่ือสาร เพื่อสร้างให้บุคคลภายนอกได้รู้จกั
องค์กรมากข้ึน พร้อมทั้งมีการประชาสัมพนัธ์ให้คนในองค์กรมีจิตส านึกเดียวกนั เพื่อสะทอ้นให้
เห็นภาพลกัษณ์ในภาพรวมขององคก์รร่วมกนั ดงันั้นการวางแผนการส่ือสารจึงเป็นกระบวนการท่ีมี
ความส าคญั ท่ีตอ้งการวเิคราะห์และการตดัสินใจ เพื่อก าหนดวิธีการและแนวทางปฏิบติังาน โดยใช้
ทรัพยากรต่างๆ ท่ีมีอยู่เพื่อให้การส่ือสารด าเนินไปตามวตัถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายตามท่ี
ก าหนดไว ้ซ่ึงจะช่วยให้แนวทางการปฏิบติังานแก่บุคคลทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเกิดความเขา้ใจท่ีชดัเจน
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ตรงกัน อันเป็นผลดีต่อส่วนรวม อีกทั้ งยงัช่วยให้มีการก าหนดขอบข่ายของงานและภารกิจ
รับผดิชอบในงานดา้นการส่ือสารใหมี้ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และการวางแผนการส่ือสารจ าเป็นตอ้งมี
การวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน สถานการณ์ของโอกาส ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรค เพื่อน าขอ้มูลดงักล่าวมา
ใชใ้นการวางแผนการประชาสัมพนัธ์ส าหรับสถานการณ์ดงักล่าว 
   2.1.2 องค์กรตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารท่ีทนัสมยั สะดวก รวดเร็ว
และเลือกใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะสม โดยการรู้เพื่อใหเ้ท่าทนัส่ือและเพื่อเท่าทนัข่าวสาร มีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งต่อนักประชาสัมพนัธ์ในฐานะปัจจัยของอ านาจในยุคสังคมท่ีต้องมีความรู้ด้าน
เทคโนโลยีการส่ือสารเป็นฐาน (knowledge – based society) ดงันั้นการปรับตวั รับมือ และใชเ้ป็น
เคร่ืองมือในงานประชาสัมพนัธ์จ าเป็นจะตอ้งมีความรู้ทางเทคโนโลยี ( technology literacy) ในท่ีน้ี 
หมายถึงการมีพื้นฐานความรู้ทางเทคโนโลยีท่ีสามารถน าเอาความรู้นั้นมาใชใ้นงานประชาสัมพนัธ์
ไดแ้ละยงัสามารถพฒันาและเสริมสร้างทกัษะการส่ือสารเพื่อการประชาสัมพนัธ์ไดใ้นหลายระดบั 
   2.1.3 องคก์รตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์โดยอาศยัการบริหารจดัการความรู้เพื่อสร้าง
แนวคิดและการประยุกต์ใชเ้คร่ืองมือให้ทนัสมยั ทนัเหตุการณ์ทั้งในภาวะปกติและในภาวะวิกฤต
ให้กบัทุกคนในองคก์ร โดยเฉพาะผูมี้ส่วนรับผิดชอบงานดา้นประชาสัมพนัธ์จ าเป็นตอ้งจดัท าการ
จดัการความรู้ (Knowledge Management) ซ่ึงเป็นกระบวนการเพื่อการพฒันาและเพิ่มประสิทธิผล
การท างานให้องคก์รโดยท่ีแต่ละหน่วยงานต่างใชก้ระบวนการจดัการความรู้เพื่อการถ่ายทอดองค์
ความรู้ และสร้างแนวทางการท างานท่ีท าให้เกิดความต่อเน่ืองร่วมมือร่วมใจ ซ่ึงจะน าไปสู่การ
จดัการองคก์รแห่งอนาคตท่ีสมบูรณ์แบบส่งผลต่องานประชาสัมพนัธ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
   องค์ประกอบของแนวทางการประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์องค์กร
ของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชาบุรี ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ ดงัน้ี  
   1) พฒันาการอ าเภอ 
   2) พฒันากร 
   3) การใหบ้ริการตามภารกิจขององคก์ร  
   4) นโยบายการด าเนินงาน 
   5) กิจกรรมร่วมกบัภาคีการพฒันา 
   6) อุปกรณ์/เคร่ืองมือ  
   ขั้นตอนการประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร ประกอบด้วย 5 
ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
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1) ศึกษาปัญหาอุปสรรค ความตอ้งการ และสภาพการประชาสัมพนัธ์ รวมถึง
ภาพลกัษณ์ในปัจจุบนัของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง และวิเคราะห์ผลท่ีไดเ้พื่อน ามา
วางแผนการประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์ 

2) การสร้างเสริมองคก์รใหมี้สมรรถนะสูง  
3) การสร้างแบรนดอ์งคก์ร เพื่อสร้างอตัลกัษณ์ขององคก์รใหเ้ป็นท่ีรู้จกั 
4) การพฒันากระบวนการประชาสัมพนัธ์แบบมีส่วนร่วม โดยการสร้างเครือข่าย

ประชาสัมพนัธ์กบักลุ่ม/องคก์รดา้นการประชาสัมพนัธ์ในระดบัหน่วยงานและในทอ้งถ่ิน 
5) การประเมินผลการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อน ข้อบกพร่อง 

ขอ้ผดิพลาดของการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ เพื่อท่ีจะน าไปแกไ้ขปรับปรุงใหดี้ข้ึนในคร้ังต่อไป 
  2.2 ผลการประเมินความเหมาะสมของแนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้าง
ภาพลกัษณ์องค์กรของส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี 
   จากการใช้แบบประเมินความเหมาะสมของแนวทางการประชาสัมพนัธ์เพื่อ
เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรโดยน าเสนอต่อผู ้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู ้บริหาร ผู ้เ ช่ียวชาญด้าน 
การประชาสัมพนัธ์ของกรมการพฒันาชุมชน จ านวน 5 คน และผูท่ี้มีความรู้ความเช่ียวชาญดา้น 
การประชาสัมพนัธ์ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จ านวน 5 คน รวมจ านวน 10 คน พบว่ามี 
ความเหมาะสม 

อภิปรายผล 

  ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์แลว้พบวา่แนวทางการประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์
องค์กรของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัอ านาจเจริญ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ  
6 องค์ประกอบ คือ 1) พฒันาการอ าเภอ 2) พฒันากร 3) การให้บริการตามภารกิจขององค์กร  
4) นโยบายการด าเนินงาน 5) กิจกรรมร่วมกบัภาคีการพฒันา 6) อุปกรณ์/เคร่ืองมือ เม่ือน าไปใชใ้น
การประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์องค์กรของส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง 
จงัหวดัราชบุรี จะประสบผลส าเร็จ เพราะแนวทางการประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์
องค์กรท่ีผูว้ิจ ัยได้ศึกษานั้ นมีความเหมาะสมกับสภาพการด าเนินงานและความต้องการของ
ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี โดยแนวทางการประชาสัมพนัธ์เพื่อ
เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรท่ีได้น าเสนอมีความสอดคล้องกับ สุวิสาข์  เหล่าเกิด ท่ีได้ศึกษา 
การน าเสนอรูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุกส าหรับงานประชาสัมพนัธ์มหาวิทยาลยัศิลปากร 
พบวา่ ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัมีความสัมพนัธ์ต่องานประชาสัมพนัธ์ และรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัการ
ด าเนินงานประชาสัมพนัธ์มหาวิทยาลยัศิลปากรคือรูปแบบการประชาสัมพนัธ์แบบสร้างเครือข่าย 
โดยให้งานประชาสัมพนัธ์กองกลางเป็นศูนย์กลางการท างานพร้อมเช่ือมโยงกบัองค์กรภายใน
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ทั้งหมด (สุวสิาข ์ เหล่าเกิด 2551) อีกทั้งจิตราภรณ์  สุทธิวรเศรษฐ์ ไดก้ล่าวถึงการประชาสัมพนัธ์วา่
ควรเลือกใช้ส่ือในการติดต่อส่ือสารให้เขา้ถึงกลุ่มประชาชนเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้
เกิดผลดีต่อช่ือเสียงและภาพพจน์ของสถาบนั รวมทั้งการให้ไดรั้บความร่วมมือสนบัสนุน ตลอดจน
การยอมรับจากประชาชนกลุ่มนั้ นด้วย (จิตราภรณ์  สุทธิวรเศรษฐ์ 2541)  ซ่ึงสอดคล้อง
กบัอนนัตธนา  อิงกะนนัท ์ไดก้ล่าวถึงการประชาสัมพนัธ์วา่มีความจ าเป็นท่ีตอ้งมีเคร่ืองมือและส่ือ
ส าหรับช่วยในการประชาสัมพนัธ์ใหบ้รรลุเป้าหมาย (อนนัตธนา  อิงกะนนัท ์2541) นอกจากน้ีพจน์  
ใจชาญสุขกิจ ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีท าให้การประชาสัมพนัธ์ประสบความส าเร็จนั้น ตอ้งประกอบไป
ด้วยปัจจัยดังต่อไปน้ี ได้แก่ นโยบายขององค์กรท่ีมีความชัดเจน แผนงานประชาสัมพนัธ์ท่ี
สอดคลอ้งกบันโยบายและเป้าหมายขององคก์รทั้งน้ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูบ้ริหาร รวมถึง
กลยทุธ์ในการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ และท่ีส าคญัคือการมีทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ บุคคล
ท่ีเก่ียวขอ้งและผูบ้ริหาร (พจน์  ใจชาญสุขกิจ 2548) เช่นเดียวกบัยุวรินทร์  นนท์ภาษโสภณ ท่ีได้
ศึกษาการส่ือสารเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ของกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ในการการ
ด าเนินงานประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์องค์กรจะมีการด าเนินงานตามกรอบของ
วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และค่านิยมร่วมขององค์กร จากนั้นจะมีการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์รอบ
องคก์รก่อน เพื่อใหท้ราบและเขา้ใจสถานการณ์ท่ีองคก์รเผชิญอยู ่แลว้น ามาก าหนดเป็นแนวทางใน
การด าเนินงานประชาสัมพนัธ์เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร สร้างความเขา้ใจ และเพื่อสร้างภาพลกัษณ์
ท่ีดีขององคก์ร (ยวุรินทร์  นนทภ์าษโสภณ 2549)  
  องค์ประกอบการสร้างแนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร
ของส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี 
 องคป์ระกอบการสร้างแนวทางการประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์องคก์รของ
ส านักงานพัฒนาชุมชนอ า เภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  ประกอบด้วย 6 ประกอบ ได้แก่  
1) พฒันาการอ าเภอ 2) พฒันากร 3) การใหบ้ริการตามภารกิจขององคก์ร 4) นโยบายการด าเนินงาน 
5) กิจกรรมร่วมกบัภาคีการพฒันา 6) อุปกรณ์/เคร่ืองมือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเยาวภา  บวัเวช ท่ีไดศึ้กษา
รูปแบบการบริหารงานประชาสัมพนัธ์มหาวิทยาลยัราชภฏั ซ่ึงประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ดงัน้ี  
1) ด้านผูบ้ริหาร ประกอบด้วย นโยบาย วตัถุประสงค์ ภาวะผูน้ า แรงจูงใจ การสร้างบรรยากาศ  
การส่ือสารในองคก์าร 2) ดา้นระบบบริหารจดัการองคก์ร ประกอบดว้ยการวางแผน การจดัองคก์ร  
การจัดบุคลากรเข้าท างาน ค่าตอบแทน การประสานงาน และงบประมาณ 3) ด้านบุคลากร 
ประกอบด้วยคุณลกัษณะของบุคลากร การฝึกอบรมและพฒันา ความผูกพนั 4) ประเภทของส่ือ 
ประกอบด้วย ส่ือบุคคล ส่ือมวลชน ส่ือกิจกรรมพิเศษ ส่ือเทคโนโลยี ส่ือเบ็ดเตล็ดภายใน
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มหาวิทยาลยัราชภฏั มีความสัมพนัธ์กบัรูปแบบการบริหารงานประชาสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลยั 
ราชภฏั ในขณะท่ีระบบการบริหารองคก์รไม่มีอิทธิพลต่อส่ือประเภทต่างๆ (เยาวภา  บวัเวช 2550) 
  ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรของส านักงานพัฒนา
ชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี 
  แนวทางการประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์องค์กรของส านักงานพฒันา
ชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ตามแนวทางท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษามีการด าเนินงาน 5 ขั้นตอน ดงัน้ี  
1) ศึกษาปัญหาอุปสรรค ความตอ้งการ และสภาพการประชาสัมพนัธ์ รวมถึงภาพลกัษณ์ในปัจจุบนั
ของส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง และวิ เคราะห์ผลท่ีได้เพื่อน ามาวางแผนการ
ประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์ 2) การสร้างเสริมองคก์รให้มีสมรรถนะสูง 3) การสร้าง
แบรนด์องค์กร เพื่อสร้างอัตลักษณ์ขององค์กรให้เป็นท่ี รู้จัก  4) การพัฒนากระบวนการ
ประชาสัมพนัธ์แบบมีส่วนร่วม โดยการสร้างเครือข่ายประชาสัมพนัธ์กับกลุ่ม/องค์กรด้านการ
ประชาสัมพนัธ์ในระดบัหน่วยงานและในทอ้งถ่ิน 5) การประเมินผลการประชาสัมพนัธ์เพื่อให้
ทราบถึงจุดอ่อน ขอ้บกพร่อง ขอ้ผิดพลาดของการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ เพื่อท่ีจะน าไปแกไ้ข
ปรับปรุงใหดี้ข้ึนในคร้ังต่อไป 
  แนวทางการประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์องค์กรของส านักงานพฒันา
ชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จงัหวดัราชบุรี เป็นการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ เพื่อสร้างการยอมรับ  
และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัสาธารณชนโดยผา่นส่ือต่างๆ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้สาธารณชน
มีทศันคติ ความเช่ือหรือมุมมองท่ีดีต่อองค์การ อนัจะส่งผลต่อการด าเนินงานอย่างราบร่ืนใน 
ระยะยาวขององค์การ  ซ่ึงสอดคล้องกับกนกวรรณ  ใจร่ืน ได้ท าการวิจัยเร่ืองการน าเสนอ
กระบวนการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข่าวสารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน พบว่ากระบวนการประชาสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสมประกอบดว้ย ขั้นท่ี 1) ศึกษาปัญหาและ
สภาพการด าเนินการประชาสัมพนัธ์ ขั้นท่ี 2) การพฒันาบุคลากรของงานประชาสัมพนัธ์ โดยการ
อบรม และการศึกษาดูงาน ขั้นท่ี 3) วิเคราะห์ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาสภาพปัญหาดว้ยการวิจยั และ
ขั้นตอนการพัฒนาบุคลากร เพื่อจัดท าแผนงานและเขียนโครงการเพื่อการพัฒนาเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ ขั้นท่ี 4) การจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพฒันาเครือข่ายการ
ประชาสัมพนัธ์ ขั้นท่ี 5) การประเมินผลการด าเนินงานดา้นการประชาสัมพนัธ์ (กนกวรรณ ใจร่ืน 
2556) 
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1. ศึกษาปัญหาอุปสรรค ความต้องการ และสภาพการประชาสัมพันธ์ รวมถึง
ภาพลกัษณ์ในปัจจุบันของส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง และวเิคราะห์ผลทีไ่ด้เพือ่น ามาวาง
แผนการประชาสัมพนัธ์เพือ่เสริมสร้างภาพลกัษณ์ 

  การประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างการยอมรับ เช่ือถือ ศรัทธา และสร้างความสัมพนัธ์
อนัดีกบัสาธารณชน การศึกษาปัญหาอุปสรรค ความตอ้งการ และสภาพการประชาสัมพนัธ์ รวมถึง
ภาพลกัษณ์ในปัจจุบนัของส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง และการวิเคราะห์ผลท่ีได้เพื่อ
น ามาวางแผนการประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์  เป็นส่ิงส าคญัในการด าเนินงาน
ประชาสัมพนัธ์ใหป้ระสบผลส าเร็จ เพราะจะท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ตามความเป็นจริง และ
สะทอ้นปัญหาและความตอ้งการของผูม้าใชบ้ริการอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสุวิสาข ์ เหล่าเกิด 
ท่ีท าวิจยัการน าเสนอรูปแบบการประชาสัมพนัธ์เชิงรุก ส าหรับงานประชาสัมพนัธ์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร พบวา่การศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ ประกอบดว้ย 4 
ดา้น คือ 1) การรวบรวมขอ้มูล 2) การวางแผน 3) การติดต่อส่ือสาร 4) การประเมินผล (สุวิสาข ์ 
เหล่าเกิด 2551) 

2. การส่งเสริมส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรีให้มีสมรรถนะสูง  
  การส่งเสริมส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรีให้มีสมรรถนะ

สูง โดยการเสริมสร้างศกัยภาพองคก์รเพื่อยกระดบังานพฒันาชุมชนให้เป็นท่ีรู้จกัและยอมรับจาก
หน่วยงานต่างๆ และสาธารณชน ตลอดจนการยกระดบัภาพลักษณ์ขององค์กรด้วยการพฒันา
บุคลากรขององค์กรให้มีความรู้ความสามารถดา้นการประชาสัมพนัธ์  เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีองค์กรพึง
กระท า เพราะปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอ้ม องค์กรจึง
ตอ้งมีการพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความเช่ียวชาญดา้นการประชาสัมพนัธ์อย่างต่อเน่ืองเพื่อให้มี
ทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ซ่ึงส่งผลต่อประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์ขององค์กร 
สอดคลอ้งกบักนกวรรณ  ใจร่ืน ซ่ึงไดท้  าการวิจยัเร่ืองการน าเสนอกระบวนการประชาสัมพนัธ์และ
การเผยแพร่ข่าวสาร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน พบว่า การพฒันาบุคลากร
งานประชาสัมพนัธ์ หน่วยงานแต่ละหน่วยงานจะต้องมีการพฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ืองและ
สม ่าเสมอ เน่ืองจากสภาพวะแวดลอ้ม เทคโนโลย ีและนวตักรรมใหม่ๆ เกิดข้ึน และเปล่ียนแปลงเร็ว
มาก การพฒันาบุคลากรดา้นการประชาสัมพนัธ์จึงมีความจ าเป็นให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ
ในการปฏิบัติหน้าท่ี และมีความเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน  
โดยการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นการวางแผนการใชค้วามพยายามท่ีต่อเน่ืองของฝ่ายจดัการท่ีจะ
ปรับปรุงระดบัความสามารถของพนักงาน และการท างานขององค์การโดยอาศัยโปรแกรมการ
ฝึกอบรม การศึกษา และการพฒันา (กนกวรรณ  ใจร่ืน 2556) 
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 ดังนั้ น การพัฒนาบุคลกรด้านการประชาสัมพันธ์จึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีสุดในการ
ขบัเคล่ือนงานประชาสัมพนัธ์ใหมี้บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รต่อไป 

3. การสร้างแบรนด์ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เพื่อสร้าง 
อตัลกัษณ์ขององคก์รใหเ้ป็นท่ีรู้จกั 
  การส่ือสารแบรนด์หรือช่ือเสียงขององค์กรไปย ังผู ้รับบริการ โดยมุ่งเน้น 
การถ่ายทอดเร่ืองราว วสิัยทศัน์ และวฒันธรรมองคก์รท่ีโดดเด่นเป็นจุดน าเสนอไปยงักลุ่มเป้าหมาย 
การส่ือสารแบรนด์ของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี จึงควรวางต าแหน่ง
แบรนดใ์หช้ดัเจน ครอบคลุมและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย มุ่งเนน้การประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างการจดจ า
แบรนด์ (Brand Recognition) สร้างการตลาดแบบจดักิจกรรมพิเศษ และการสร้างแบรนด์จาก
ภายในองคก์ร สอดคลอ้งกบัไพโรจน์  วิไลนุช ไดใ้ห้ทศันะวา่การสร้างภาพลกัษณ์องคก์รให้เป็นท่ี
จดจ าของประชาชนนั้น องคก์รควรมีการสร้างอตัลกัษณ์ (Identity) ซ่ึงหมายถึง ลกัษณะเฉพาะของ
องค์กรหรือตวัตนท่ีเป็นคุณลกัษณะพิเศษท่ีท าให้แตกต่างจากองคก์รอ่ืน อตัลกัษณ์ขององค์กรเป็น
ส่ิงท่ีองคก์รสร้างข้ึนโดยอาศยัรากเหงา้ ประวติัหรือส่ิงท่ีองคก์รคิดวา่เหมาะสม  

อัตลักษณ์ขององค์กรครอบคลุมทุกอย่างขององค์กรไม่ว่าจะเป็น ปรัชญา 
(Philosophy) พนัธกิจ (Mission) บุคลากร (Staff) ระดบัต่างๆ ของสถานท่ี (Place) ท่ีตั้ง (Location) 
โครงสร้าง (Structure) ตราสัญลกัษณ์ (Logo) ตราสินคา้ (Brand) เทคโนโลยี (Technology) และ
ระบบการบริหาร (Management System) หากตอ้งการใหก้ลุ่มเป้าหมายรับรู้อตัลกัษณ์ขององคก์รจึง
ตอ้งมีการส่ือสารอตัลกัษณ์ผา่นส่ิงเหล่าน้ี 

1. การแสดงออกและการปฏิบติัตวั ไดแ้ก่ การแสดงออกและการปฏิบติัตวัของ
เจา้หน้าท่ีระดบัต่างๆ การใช้ชีวิต การมีปฏิสัมพนัธ์ การแสดงความคิดเห็นท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเด่น
และสอดคลอ้งกบัองคก์ร 

2. การส่ือสารดว้ยขอ้ความและค าพูด เช่น การส่ือสารแนวคิดหลกัขององคก์รผา่น
ข้อความหรือค าพูด รวมทั้ งการพูดคุยให้รายละเอียดเก่ียวกับเร่ืองขององค์กร การเล่าเร่ือง 
(Narrative) เก่ียวกบัตวัองคก์ร 

3. การใชส่ิ้งต่างๆ ท่ีเป็นสัญลกัษณ์ เช่น ตราสัญลกัษณ์ ภาพ สี แบบของตวัอกัษร 
และการพิมพข์ององคก์ร (ไพโรจน์  วไิลนุช 2557) 

4. การพัฒนากระบวนการประชาสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วม  โดยการสร้างเครือข่าย
ประชาสัมพนัธ์กบักลุ่ม/องคก์รดา้นการประชาสัมพนัธ์ในระดบัหน่วยงานและในทอ้งถ่ิน 

  เครือข่ายการประชาสัมพนัธ์เป็นเครือข่ายการส่ือสารท่ีสนองวตัถุประสงค์ของ  
การประชาสัมพนัธ์ไดม้ากกวา่การส่งผา่นขอ้มูลข่าวสาร เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจแต่ยงัสามารถ 
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สร้างและเปล่ียนแปลงทัศนคติหรือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี รวมถึงการสร้างและเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมหรือ ความร่วมมือสนับสนุนให้เกิดข้ึนในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ สอดคล้องกับ 
พระดาวเหนือ  บุตรสีทา ท่ีไดท้  าการวิจยัเร่ืองการสร้างเครือข่ายและการจดัการเครือข่ายในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของชุมชนบ้านพบธรรมน าสุข อ าเภอทุ่งเสล่ียม จังหวดัสุโขทัย ซ่ึงพบว่า
รูปแบบเครือข่ายของชุมชนบา้นพบธรรมน าสุข มี 2 รูปแบบ คือ 1) เครือข่ายระดบัชุมชน/เครือข่าย
เชิงพื้นท่ี และเครือข่ายระดบับุคคล โดยมีการรวมกลุ่มกนัของบุคคล กลุ่มบุคคลท่ีมีความสนใจมา
ท ากิจกรรมร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง มีเป้าหมายเพื่อเผยแผพ่ระพุทธศาสนาร่วมกนั และเสริมสร้างความ
รักความสามคัคีใหเ้กิดข้ึนในชุมชน  

  โดยมีแนวทางการจดัการเครือข่ายใน 2 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1) การสร้างความเป็น
องคก์ารเครือข่าย และการท าให้เกิดความมัน่คง ประกอบดว้ย (1) จดับทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกใน
เครือข่าย (2) สร้างความรู้สึกร่วมในการท างานร่วมกัน (3) จัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน (4) 
จดัระบบขอ้มูลข่าวสารในการติดต่อส่ือสาร และขั้นท่ี 2) การรักษาความต่อเน่ืองของการเป็น
องคก์ารเครือข่าย ประกอบดว้ย (1) มีการด าเนินกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง (2) สร้างความเสมอภาคและ
เท่าเทียม (3) รักษาสัมพนัธภาพท่ีดีระหว่างกนั (4) การให้ความช่วยเหลือกนัระหวา่งเพื่อนสมาชิก  
(พระดาวเหนือ บุตรสีทา 2557)   

5. การประเมินผลการประชาสัมพนัธ์  
  การประเมินผลการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อน ข้อบกพร่อง 

ขอ้ผิดพลาดของการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ เพื่อท่ีจะน าไปแกไ้ขปรับปรุงให้ดีข้ึนในคร้ังต่อไป 
การประเมินผลควรเก็บรวบรวมผลจากกลุ่มเป้าหมายทั้ งภายในและภายนอกองค์กร ภากิตต์ิ   
ตรีสกุล กล่าวว่า ประเภทของการประเมินผลการประชาสัมพนัธ์ แบ่งตามวตัถุประสงค์ของการ
ประเมินผล แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่  

1. การประเมินแผนกลยุทธ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ก่อนน าแผนไปปฏิบัติ  
เพื่อศึกษาความเหมาะสมและความสอดคลอ้งระหวา่งแผนและสถานการณ์ในช่วงเวลาท่ีน าแผนไป
ปฏิบติั 

2. การติดตามการปฏิบติังานตามแผนเพื่อควบคุมให้ผู ้รับผิดชอบปฏิบติังานอยา่ง
มีประสิทธิภาพตามเวลาท่ีก าหนดไวใ้นแผน และเพื่อป้องกนัแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึน
ในระหวา่งการด าเนินงานตามแผน 

3. การประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ เพื่อ
ประเมินว่าผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome) สอดคล้องกับเป้าหมายและวตัถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไวต้ามแผนหรือไม่ 
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4. การประเมินผลกระทบ (impact) ท่ีเกิดจากการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ท่ีมีต่อ
การเปล่ียนแปลงความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมของกลุ่มประชาธิปไตย (ภากิตต์ิ ตรีสกุล 2554) 
  ผลการประเมินความเหมาะสมของแนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้าง
ภาพลกัษณ์องค์กรของส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี 
   จากผลการประเมินความเหมาะสมของแนวทางการประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้าง
ภาพลกัษณ์องคก์รของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรีของผูเ้ช่ียวชาญ พบว่า
แนวทางการประชาสัมพนัธ์มีความเหมาะสม โดยผูว้จิยัไดมี้ความส ารวจความคิดเห็น ความตอ้งการ 
และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการด าเนินการประชาสัมพนัธ์ รวมถึงการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ
ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัแนวทางการประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์องคก์รของส านกังาน
พฒันาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จงัหวดัราชบุรี ซ่ึงแนวทางการประชาสัมพนัธ์น้ีได้พฒันามาจาก
แนวคิดของอภิชจั พุกสวสัด์ิ ไดก้ล่าวถึงกระบวนการประชาสัมพนัธ์วา่หมายถึง การล าดบัขั้นตอน
การด าเนินงานประชาสัมพนัธ์เพื่อให้งานประชาสัมพนัธ์นั้ นเป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้องการ  
เป็นกระบวนการของการกระท าเพื่อการเปล่ียนแปลงอนัมุ่งผลลพัธ์ท่ีดีต่อองคก์ร หน่วยงานสถาบนั 
ซ่ึงกระบวนการการประชาสัมพนัธ์ประกอบดว้ยขั้นตอน 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การวิจยั การกระท า  
การส่ือสาร และการประเมินผล (อภิชจั  พุกสวสัด์ิ 2556) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัประทุม  ฤกษก์ลาง ท่ีได้
กล่าวถึงกระบวนการของการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ไวว้่า การด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ให้
ประสบความส าเร็จจะตอ้งกระท าอยา่งต่อเน่ืองเป็นกระบวนการ (Process) ซ่ึงกระบวนการของการ
ประชาสัมพนัธ์ท่ีเป็นท่ีนิยมอา้งอิงแพร่หลายทัว่ไปว่าการท าประชาสัมพนัธ์ควรกระท าตามสูตร  
R-A-C-E อนัประกอบไปดว้ยขั้นตอน 4 ขั้นตอนท่ีกระท าต่อเน่ืองกนัไป ไดแ้ก่ การวิจยั (Research) 
การกระท าหรือการวางแผน (Action or Planning) การส่ือสาร(Communication) และการ
ประเมินผล (Evaluation) (ประทุม  ฤกษก์ลาง 2553) 

ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 
  1.  ควรมีการก าหนดนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจนมากยิ่ ง ข้ึน  
และสนบัสนุนงบประมาณในการประชาสัมพนัธ์มากข้ึน 
 2. ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอ/จงัหวดัอ่ืนๆ หรือหน่วยงานราชการต่างๆ สามารถน า
ผลการวจิยัไปประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ของหน่วยงาน 
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ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์องค์กร

ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้ทราบว่าบริบทท่ีต่างกันของหน่วยงานส่งผล
อยา่งไรต่อผลการปฏิบติังานดา้นการประชาสัมพนัธ์ 

2. ควรมีการศึกษาแนวทางการประชาสัมพนัธ์ของหน่วยงานท่ีประสบความส าเร็จ 
เพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ต่อไป 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

รายการอา้งอิง  
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ภาคผนวก ก 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือในการวจัิยแบบสอบถาม  

รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือในการวจัิยแบบสัมภาษณ์ 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญทีใ่ห้ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์และประเมินความเหมาะสมของแนวทางการ

ประชาสัมพนัธ์เพือ่เสริมสร้างภาพลกัษณ์องค์กรของส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวดั

ราชบุรี 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 

1. รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือในการวจัิยแบบสอบถาม เร่ือง สภาพการประชาสัมพนัธ์
ของส านักงาน  พฒันาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี ได้แก่ 
1.1   ผศ.สุนิสา  โพธ์ิพรม 

คณบดีคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฎัหมู่บา้นจอมบึง  
1.2 รศ.ดร.ไชยยศ  ไพวทิยศิริธรรม   

อาจารยป์ระจ าภาควชิาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

1.3 นายทรงพล  วชิยัขทัคะ 

ผูอ้  านวยการกองประชาสัมพนัธ์ กรมการพฒันาชุมชน 

2. รายช่ือ ผู้เ ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือในการวิ จัยแบบสัมภาษณ์ เ ร่ือง แนวทางการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรของส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง 

จังหวดัราชบุรี ได้แก่ 

2.1  ผศ.สุนิสา  โพธ์ิพรม 

      คณบดีคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง  
2.2 รศ.ดร.ไชยยศ  ไพวทิยศิริธรรม   

อาจารยป์ระจ าภาควชิาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

2.3 นายทรงพล  วชิยัขทัคะ 

ผูอ้  านวยการกองประชาสัมพนัธ์ กรมการพฒันาชุมชน 

3. รายช่ือผู้เช่ียวชาญทีใ่ห้ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์และประเมินความเหมาะสมของแนวทางการ
ประชาสัมพนัธ์เพือ่เสริมสร้างภาพลกัษณ์องค์กรของส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง 
จังหวดัราชบุรี ได้แก่ 
3.1   นางอุไรวรรณ  นอ้ยค ายาง 

ประชาสัมพนัธ์จงัหวดัราชบุรี 

3.2   นายวฒันา  อ่วมเนตร 

หวัหนา้งานประชาสัมพนัธ์และส่ือสารองคก์ร มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง 
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3.3   นางศิกาณ  ทองกญัญา 

ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด บริษทั โตโยตา้เจริญคา้ราชบุรี (1961) จ  ากดั (สาขาบา้นโป่ง) 

3.4   นายคชาเศรษฐ ์ โชติอคัราพนัธ์ุ 

ผูช่้วยผูจ้ดัการ ธนาคารออมสิน สาขาบา้นโป่ง 

3.5   นายสุธน  แสนตนัเจริญ   

เจา้หนา้ท่ีฝ่ายประชาสัมพนัธ์  บริษทั สยามคราฟตอุ์ตสาหกรรม จ ากดั (สาขาบา้นโป่ง) 

3.6   นางรักใจ  กาญจนวีระ   

หวัหนา้ฝ่ายส่งเสริมภาพลกัษณ์องคก์าร กองประชาสัมพนัธ์ กรมการพฒันาชุมชน 

3.7   นายชยัยา  ข  าสะอาด 

พฒันาการจงัหวดัราชบุรี  ส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัราชบุรี 

3.8   นางสายพิณ  โพธินวล 

หวัหนา้กลุ่มงานส่งเสริมการพฒันาชุมชน ส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัราชบุรี 

3.9   ดร.สุทธิรักษ ์ หงสะมตั 

หวัหนา้กลุ่มงานยทุธศาสตร์การพฒันาชุมชน ส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัราชบุรี 

3.10  นางสาวนิภา  ทองกอ้น 

หวัหนา้กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพฒันาชุมชน ส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัราชบุรี 
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ภาคผนวก  ข 

แบบสอบถามเพือ่การวจัิย เร่ือง ความคิดเห็นเกี่ยวกบัสภาพการประชาสัมพนัธ์ของส านักงาน

พฒันาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี 

แบบสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านการประชาสัมพนัธ์ เร่ือง แนวทางการประชาสัมพนัธ์ 

เพือ่เสริมสร้างภาพลกัษณ์องค์กรของส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี 
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ค าช้ีแจง 
1. แบบสอบถามฉบบัน้ี จดัท าข้ึนเพื่อสอบถามความคิดเห็นของเจา้หน้าท่ีพฒันาชุมชน เครือข่าย/

กลุ่ม/องค์กรในสังกดักรมการพฒันาชุมชน เก่ียวกบัสภาพการด าเนินการประชาสัมพนัธ์และ
ภาพลกัษณ์ของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 

2. แบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1  แบบสอบถามสถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2  แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพการด าเนินการประชาสัมพนัธ์และ
ภาพลกัษณ์  
               ของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง 
ตอนท่ี 3  ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

 
ผู้วจัิย 
  นางสาวนิตยา  วศิิษฏรั์ตนกุล 
  นกัศึกษาปริญญาโท 
  ภาควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 
เร่ือง ความคิดเห็นเกีย่วกบัสภาพการประชาสัมพนัธ์ของส านักงานพฒันาชุมชน 

อ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี 
 

ผู้วจัิยขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบสอบถามที่ตรงกบัความเป็นจริงและความคิดเห็น
ของท่าน ข้อมูลทีไ่ด้รับจากแบบสอบถามนี ้ผู้วจัิยจะน าไปใช้เพือ่ประโยชน์ในการพฒันา 
การประชาสัมพนัธ์เพือ่เสริมสร้างภาพลกัษณ์ของส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง  

จังหวดัราชบุรีต่อไป 
 

*****************ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงทีก่รุณาให้ข้อมูล**************** 
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ตอนที ่1  แบบสอบถามสถานภาพและข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง  กรุณาท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องหนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงของท่าน 
 
 1.  เพศ 
             ชาย          หญิง 
 2.  อาย ุ
  ต ่ากวา่  25 ปี   25-35 ปี 
  36-45 ปี    46  ปีข้ึนไป 
 3.  ระดบัการศึกษา 
  ต ่ากวา่ปริญญาตรี  ปริญญาตรี 
  ปริญญาโท   ปริญญาเอก 
 4.  สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 
  ขา้ราชการ   เครือข่าย/กลุ่ม/องค์กรในสังกดักรมการพฒันา
ชุมชน 
  ประชาชนทัว่ไป                             อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................... 
 5. ส่ือท่ีท าให้ท่านทราบข่าวประชาสัมพนัธ์ของส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง 
จงัหวดัราชบุรี (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

    แผน่พบั/โบรชวัร์       โปสเตอร์         บอร์ดประชาสัมพนัธ์ 
   นิทรรศการ/กิจกรรม       เจา้หนา้ท่ี พช.        หนงัสือพิมพ ์

                 เวบ็ไซตส์ านกังาน       เฟสบุค (facebook)        อ่ืนๆ (ระบุ)............... 
 

ตอนที ่2  แบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่วกบัสภาพการด าเนินการประชาสัมพนัธ์และภาพลกัษณ์
ของส านักงาน 

  พฒันาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี 
ค าช้ีแจง  โปรดขีดเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงหรือความคิดเห็นของ
ท่านมากท่ีสุด 
          (5 = ระดบัมากท่ีสุด,4 = ระดบัมาก,3 = ระดบัปานกลาง,2 = ระดบันอ้ย,1 = ระดบันอ้ย
ท่ีสุด) 
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ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ด้านผู้บริหาร      
1.พัฒนาการอ าเภอบ้านโป่งให้ความส าคัญและสนับสนุนงาน
ประชาสัมพนัธ์อยา่งชดัเจน 

     

2.พฒันาการอ าเภอบา้นโป่งใช้หลกัการประชาสัมพนัธ์ในการติดต่อ
และประสานงานกบัส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน และสาธารณชน 

     

ด้านการติดต่อส่ือสาร      
3.ส่ือท่ีส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรีใช้มี  
ความหลากหลายและทนัสมยั 

     

4.มีส่ือสังคม (Social Media) ท่ีมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่  
เฟสบุค (facebook) 
ไลน์ (Line)  
อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...................................................................... 

     

5.เวบ็ไซต์ส าหรับประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานของส านกังานพฒันา
ชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี สามารถประชาสัมพนัธ์งาน
ครอบคลุมและ เป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ไป  

     

6.ขอ้มูลข่าวสารในการประชาสัมพนัธ์ของส านักงานพฒันาชุมชน
อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี มีเน้ือหาทนัต่อเหตุการณ์ 

     

ด้านวตัถุประสงค์ของการประชาสัมพนัธ์      
7.เพื่อแนะน าให้ประชาชนรู้จกัส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง 
จงัหวดัราชบุรีมากข้ึน 

     

8.เพื่อให้ท่านยอมรับและสนบัสนุนการด าเนินกิจกรรม/โครงการของ
ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรีเพิ่มข้ึน 

     

9.เป็นการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างส านักงานพฒันาชุมชน
อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรีกบัประชาชน 

     

ด้านการบริหารงาน      
10.เจา้หน้าท่ีพฒันาชุมชนของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง 
จงัหวดัราชบุรี มีความรู้ความสามารถในการประชาสัมพนัธ์งานพฒันา
ชุมชน 
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ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
11.เจา้หน้าท่ีพฒันาชุมชนของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง 
จงัหวดัราชบุรี ให้บริการประชาชนท่ีมาติดต่อราชการด้วยความยิ้ม
แยม้แจ่มใส รวดเร็ว และเป็นธรรม 

     

12.ส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี มีบทบาท 
หนา้ท่ีส าคญัในการพฒันาหมู่บา้น/ชุมชน 

     

ด้านภาพลกัษณ์      
13.การด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ของส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอ
บา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีและก่อให้เกิด
ความไวว้างใจในหน่วยงาน 

     

14.เจา้หน้าท่ีพฒันาชุมชนของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง 
จงัหวดัราชบุรี มีความเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกดี 
และพร้อมท่ีจะท างานอยูเ่สมอ 

     

15.พัฒนาการอ า เภอบ้านโป่ง เ ป็นท่ียอมรับของสาธารณชนมี
วจิารณญาณ มีวสิัยทศัน์ 

     

16.ส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี มีความ
สะอาด มีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี และมีวสัดุอุปกรณ์ส านกังานท่ีทนัสมยั 

     

ด้านการประเมินผล      
17.ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  มีการ
ประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานใหส้าธารณชนทราบอยา่งต่อเน่ือง 

     

18.การด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ของส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอ
บ้านโป่ง จังหวดัราชบุรีบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
1. ท่านคิดวา่การด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดั
ราชบุรี ควรปรับปรุงเร่ืองใดบา้ง     

1.1 ดา้นผูบ้ริหาร 

..........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

1.2 ดา้นการติดต่อส่ือสาร 

........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

1.3 ดา้นวตัถุประสงค ์

........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

1.4 ดา้นการบริหารงาน 

........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

1.5 ดา้นภาพลกัษณ์ 

........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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1.6 ดา้นการประเมินผล 

........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2. ภาพลกัษณ์ของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรีและเจา้หนา้ท่ีพฒันาชุมชน
ควรเป็นอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................    
3. ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ต่อการด าเนินการประชาสัมพนัธ์และภาพลกัษณ์ของส านักงานพฒันาชุมชน
อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี (โปรดระบุ) 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................   

 
 
 

ขอขอบคุณทุกท่านในการให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาสภาพการประชาสัมพนัธ์และภาพลกัษณ์ในปัจจุบนัของส านกังานพฒันา
ชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 

2. เพื่อสร้างและประเมินความเหมาะสมของแนวทางการประชาสัมพันธ์ เพื่อ
เสริมสร้างภาพลกัษณ์องคก์รของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 

 
ผู้วจัิย 
  นางสาวนิตยา  วศิิษฏรั์ตนกุล 
  นกัศึกษาปริญญาโท 
  ภาควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 
ค าช้ีแจง 
1. แบบสัมภาษณ์ฉบบัน้ี จดัท าข้ึนเพื่อสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญดา้นการประชาสัมพนัธ์

เพื่อน าขอ้มูลมาสร้างแนวทางการประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์ของส านกังานพฒันา
ชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 

2. แบบสัมภาษณ์ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
ตอนท่ี 2  กรอบการสัมภาษณ์ 

 
 
 

  
 
 
 

แบบสัมภาษณ์ 
เร่ือง แนวทางการประชาสัมพนัธ์เพือ่เสริมสร้างภาพลกัษณ์องค์กร 

ของส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี 
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ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 
ช่ือ-สกุล......................................................................................................................................... 
ส าเร็จการศึกษา............................................................................................................................. 
ปัจจุบนัด ารงต าแหน่ง..................................................................................................................... 
สถานท่ีท างาน............................................................................................................................... 
ประสบการณ์ดา้นการประชาสัมพนัธ์..................ปี (โปรดระบุหน่วยงานท่ีเคยปฏิบติังาน) 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
สถานท่ีในการสัมภาษณ์................................................................................................................. 
วนัท่ี....................................................................เวลา.................................................................... 
 

ตอนที ่2  กรอบการสัมภาษณ์ 
1) ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ควรวางแผนและก าหนดขอบเขต 

ของภาพลกัษณ์อยา่งไร 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 2) ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรีควรวางเป้าหมายการ

ประชาสัมพนัธ์เพือ่เสริมสร้างภาพลกัษณ์อย่างไร

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 3) ควรมีส่ือช่องทางใดบา้งในการประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์ของส านกังาน

พฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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 4) ส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี  ควรก าหนดรูปแบบ วิธีการ

ประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์องคก์รอยา่งไร 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 5) ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ควรพฒันาการประชาสัมพนัธ์เพื่อ

เสริมสร้างภาพลกัษณ์ในดา้นผูบ้ริหาร ดา้นการส่ือสาร ดา้นวตัถุประสงค ์ดา้นการบริหารงาน ดา้น

ภาพลกัษณ์ และดา้นการประเมินผล อยา่งไร 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 6) แนวทางในการยกระดบัส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรีให้เป็นท่ี

ยอมรับจากประชาชนและหน่วยงานภายนอก 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

7) ปัญหาและอุปสรรคใดท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์และการใช้ส่ือ

ประชาสัมพนัธ์ของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี  

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 8) ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบการประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้าง

ภาพลกัษณ์ของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

.......................................................     ผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
                                                               ....................................................... วนั/เดือน/ปี/เวลา 
                                                               ....................................................... สถานท่ี  
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ภาคผนวก  ค 

แนวทางการประชาสัมพนัธ์เพือ่เสริมสร้างภาพลกัษณ์องค์กรของส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอ

บ้านโป่งจังหวดัราชบุรี 
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แนวทางการประชาสัมพนัธ์เพือ่เสริมสร้างภาพลกัษณ์องค์กรของส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอ
บ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี 

1. องค์ประกอบ มี 6 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  
1) พฒันาการอ าเภอ 
2) พฒันากร 
3) การใหบ้ริการตามภารกิจขององคก์ร 
4) นโยบายการด าเนินงาน 
5) กิจกรรมร่วมกบัภาคีการพฒันา 
6) อุปกรณ์/เคร่ืองมือ 

2. ขั้นตอนการประชาสัมพนัธ์เพือ่เสริมสร้างภาพลกัษณ์องค์กรของส านักงานพฒันา
ชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี มี 5 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

1) ศึกษาปัญหาอุปสรรค ความตอ้งการ และสภาพการประชาสัมพนัธ์ รวมถึง
ภาพลกัษณ์ในปัจจุบนัของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง และวิเคราะห์ผลท่ีไดเ้พื่อน ามา
วางแผนการประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์ 

2) การส่งเสริมส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรีให้มี
สมรรถนะสูง  

3) การสร้างแบรนด์ส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี เพื่อ
สร้างอตัลกัษณ์ขององคก์รใหเ้ป็นท่ีรู้จกั 

4) การพฒันากระบวนการประชาสัมพนัธ์แบบมีส่วนร่วม โดยการสร้างเครือข่าย
ประชาสัมพนัธ์กบักลุ่ม/องคก์รดา้นการประชาสัมพนัธ์ในระดบัหน่วยงานและในทอ้งถ่ิน 

5) การประเมินผลการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อน ข้อบกพร่อง 
ขอ้ผดิพลาดของการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ เพื่อท่ีจะน าไปแกไ้ขปรับปรุงใหดี้ข้ึนในคร้ังต่อไป 
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ขั้นท่ี 1  ศึกษาปัญหาอุปสรรค ความตอ้งการ และสภาพ

การประชาสัมพนัธ์ รวมถึงภาพลักษณ์ในปัจจุบันของ

ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง และวิเคราะห์ผลท่ี

ได้เพื่อน ามาวางแผนการประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้าง

ภาพลกัษณ์ 

ขั้นท่ี 2  การส่งเสริมส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง 

จงัหวดัราชบุรีใหมี้สมรรถนะสูง 

ขั้นท่ี 3 การสร้างแบรนด์ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ 
บา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 
 

ขั้นท่ี 4 การพฒันากระบวนการประชาสัมพนัธ์แบบมีส่วน
ร่วม โดยการสร้างเครือข่ายประชาสมัพนัธ์กบักลุ่ม/องคก์ร
ดา้นการประชาสมัพนัธ์ในระดบัหน่วยงานและในทอ้งถ่ิน 
 

แนวทางการประชาสัมพนัธ์เพือ่เสริมสร้างภาพลกัษณ์องค์กร 
ของส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี 

 

ขั้นท่ี 5 การประเมินผลการประชาสัมพนัธ์เพื่อให้ทราบถึง
จุดอ่อน ข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาดของการด าเนินงาน
ประชาสัมพนัธ์ เพ่ือท่ีจะน าไปแกไ้ขปรับปรุงให้ดีข้ึนใน
คร้ังต่อไป 

องคป์ระกอบ 

1.พฒันาการอ าเภอ 

2. พฒันาก 

3. การใหบ้ริการตาม

ภารกิจขององคก์ 

4. นโยบายการด าเนินงาน 

5. กิจกรรมร่วมกบัภาคี

การพฒันา 

6.  อุปกรณ์/เคร่ืองมือ 
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ขั้นที่ 1  ศึกษาปัญหาอุปสรรค ความต้องการ และสภาพการประชาสัมพันธ์ รวมถึงภาพลักษณ์ใน

ปัจจุบันของส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง และวิเคราะห์ผลที่ได้เพื่อน ามาวางแผนการ

ประชาสัมพนัธ์เพือ่เสริมสร้างภาพลกัษณ์ 

 การศึกษาปัญหาอุปสรรค ความต้องการ และสภาพการประชาสัมพนัธ์ รวมถึง
ภาพลกัษณ์ในปัจจุบนัของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง โดยการวิจยัเชิงส ารวจ และการ
สังเกตการณ์จากกลุ่มเป้าหมายโดยตรง เพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ตามความเป็นจริง และ
สะทอ้นปัญหาและความตอ้งการของผูม้าใชบ้ริการอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

4. การวิจยัเชิงส ารวจ เพื่อศึกษาดูวา่ประชาชนทัว่ไปรับรู้หรือมีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ภาพลกัษณ์ของส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่งอย่างไร มีความตอ้งการให้ปรับปรุงด้าน
ใดบา้ง โดยใชเ้คร่ืองมือคือแบบสอบถาม 

5. การส่ือสาร เป็นการส ารวจส่ือและช่องทางการส่ือสารว่ามีส่ือประเภทใดบ้าง 
ส่ือสารผ่านช่องทางใด และไดรั้บข่าวสารประชาสัมพนัธ์ของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้น
โป่งหรือไม่  รวมทั้ งการสังเกตพฤติกรรมของประชาชนในการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมท่ี
ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่งจดัข้ึน โดยสังเกตวา่ประชาชนเขา้ร่วมกิจกรรมหรือไม่ และ
ใหค้วามส าคญัในกิจกรรมเพียงใด โดยเคร่ืองมือท่ีใชคื้อแบบสอบถามและการสังเกต 

6. การวิเคราะห์และประเมินผล  เป็นการวิเคราะห์ปัญหาและประเมินผล เพื่อให้
ทราบวา่การประชาสัมพนัธ์บรรลุวตัถุประสงคห์รือไม่ มีประสิทธิภาพเพียงใด เพื่อวางแผนในการ
แกไ้ขปัญหาและจดักิจกรรมต่อไป โดยเคร่ืองมือท่ีใช้คือแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และการ
สังเกต 
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แผนภูมิที ่19 ศึกษาปัญหาอุปสรรค ความต้องการ และสภาพการประชาสัมพนัธ์ รวมถึงภาพลกัษณ์
ในปัจจุบันของส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี และวเิคราะห์ผลที่ได้เพือ่น ามา
วางแผนการประชาสัมพนัธ์เพือ่เสริมสร้างภาพลกัษณ์ 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ศึกษาปัญหาอุปสรรค ความต้องการ และสภาพการประชาสัมพนัธ์ รวมถึงภาพลกัษณ์ใน
ปัจจุบันของส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี 

 

การวจิยัเชิงส ารวจ การส่ือสาร 
 

การวเิคราะห์และ

ประเมินผล 

- ศึกษาปัญหา ความ
ตอ้งการ และสภาพ
การประชาสมัพนัธ์ 

- ศึกษาความคิดเห็น
เก่ียวกบัภาพลกัษณ์ 

- ศึกษาการใชส่ื้อ 
- ศึกษาช่องทางการ

ประชาสมัพนัธ ์

รูปแบบการ

ประชาสมัพนัธ์เพื่อ

เสริมสร้างภาพลกัษณ์

องคก์ร 

เคร่ืองมือท่ีใช ้
- แบบสอบถาม 

เคร่ืองมือท่ีใช ้
- แบบสอบถาม 
- การสงัเกต 

เคร่ืองมือท่ีใช ้
- แบบสอบถาม 
- แบบสมัภาษณ์ 
- การสงัเกต 
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การวเิคราะห์ผลทีไ่ด้จากการศึกษา น าขอ้มูลมาวิเคราะห์ผล เพื่อวางแผนการ
ประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์ต่อไป ซ่ึงผลการวเิคราะห์ท่ีไดจ้ากการศึกษา มีขั้นตอน
ดงัต่อไปน้ี 

1. ศึกษาปัญหา ความตอ้งการ และสภาพการประชาสัมพนัธ์  รวมถึงศึกษาความคิดเห็น
เก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรีโดยใชแ้บบสอบถาม
เพื่อสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง  

2. วิเคราะห์สภาพส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี  (SWOT 
Analysis) เพื่อคน้หาจุดแขง็ จุดเด่น จุดดอ้ย หรือส่ิงท่ีอาจเป็นปัญหาส าคญัในการด าเนินงานสู่สภาพ
ท่ีต้องการในอนาคต ซ่ึงข้อมูลท่ีได้จากการวิ เคราะห์จะช่วยให้พฒันาการอ าเภอทราบถึงการ
เปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนทั้งภายในและภายนอกองค์กร อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดกล
ยทุธ์และการด าเนินงานขององคก์รต่อไป SWOT มีตวัยอ่ท่ีมีความหมายดงัน้ี 

2.1 Strengths - จุดแขง็ หรือขอ้ไดเ้ปรียบ 
2.2 Weakness - จุดอ่อน หรือขอ้เสียเปรียบ 
2.3 Opportunities – โอกาสท่ีจ าด าเนินการได ้
2.4 Threats – อุปสรรค ขอ้จ ากดั หรือปัจจยัท่ีคุกคามการด าเนินงานขององคก์ร 

3.  วเิคราะห์ปัญหา 
3.1 ดา้นภาพลกัษณ์ 

      3.2 ดา้นผูบ้ริหาร  
      3.3 ดา้นการติดต่อส่ือสาร 
      3.4 ดา้นการประเมินผล  
4. เจา้หนา้ท่ีของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง ร่วมกนัระดมความคิดเห็น 
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 แผนภูมิที ่20 การวเิคราะห์ผลทีไ่ด้จากการศึกษา 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

วเิคราะห์ผลทีไ่ด้จากการศึกษา 

ศึกษาปัญหา ความตอ้งการ และสภาพการ

ประชาสมัพนัธ์ 

ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัภาพลกัษณ์

ของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอ 

บา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 

วเิคราะห์ (SWOT) 
-จุดแขง็ 
- จุดอ่อน 
- โอกาส 
- อุปสรรค 

วเิคราะห์ปัญหา 
- ดา้นภาพลกัษณ์ 
- ดา้นผูบ้ริหาร  
- ดา้นการติดต่อส่ือสาร 
- ดา้นการประเมินผล  

เจา้หนา้ท่ีของส านกังาน
พฒันาชุมชนอ าเภอบา้น
โป่ง ร่วมกนัระดมความ
คิดเห็น 

ดา้นภาพลกัษณ์ 

แนวทางแกไ้ขปรับปรุง 

ดา้นการประเมินผล ดา้นการติดต่อส่ือสาร 

ดา้นผูบ้ริหาร 
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ขั้นที ่2  การส่งเสริมส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี ให้มีสมรรถนะสูง 
 การเสริมสร้างองค์กรให้มีสมรรถนะสูง โดยการเสริมสร้างศกัยภาพองค์กรเพื่อยกระดบั
งานพฒันาชุมชนให้เป็นท่ีรู้จกัและยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ และสาธารณชน ตลอดจนการ
ยกระดบัภาพลกัษณ์ขององค์กรดว้ยการพฒันาบุคลากรขององค์กรให้มีความรู้ความสามารถดา้น
การประชาสัมพนัธ์ โดยมีแนวทางดงัต่อไปน้ี 

1. ศึกษาดูงานองค์กรท่ีประสบผลส าเร็จดา้นการสร้างภาพลกัษณ์องค์กรทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน  โดยดูงานดา้นการส่ือสาร การใช้ส่ือ รูปแบบการท างาน เพื่อแลกเปล่ียนแนวคิดดา้น
การประชาสัมพนัธ์และน าแบบอยา่งท่ีประสบผลส าเร็จมาปรับใชใ้นองคก์ร 

2. ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาความเช่ียวชาญดา้นการประชาสัมพนัธ์แก่เจา้หน้าท่ี
ของหน่วยงาน โดยพฒันาทกัษะดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 
 2.1 ทกัษะการท างานเพื่อประชาสัมพนัธ์เสริมสร้างภาพลกัษณ์ 
   - เทคนิคการถ่ายภาพ 
   - การใชโ้ปรแกรมตดัต่อภาพ/วดีิโอ 
   - การออกแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
   - การประชาสัมพนัธ์ผา่นช่องทางต่างๆ 
   - เทคนิคการเขียนข่าว 

   2.2  ฝึกอบรมการเป็นนกัประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ 
  - การเพิ่มศกัยภาพการเป็นนกัประชาสัมพนัธ์มืออาชีพ 
  - เทคนิคการเป็นพิธีกร/นกัจดัรายการวทิยุ 
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แผนภูมิที ่21 การส่งเสริมส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี ให้มีสมรรถนะสูง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

การส่งเสริมส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี ให้มีสมรรถนะสูง 

ศึกษาดูงานองคก์รท่ีประสบผลส าเร็จดา้นการ
สร้ างภาพลักษณ์องค์กรทั้ งภาค รัฐและ
ภาคเอกชน 
 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความ
เช่ียวชาญดา้นการประชาสมัพนัธ์ 
 

ทกัษะการท างานเพื่อประชาสมัพนัธ์

เสริมสร้างภาพลกัษณ์ 

-  เทคนิคการถ่ายภาพ 

- การใชโ้ปรแกรมตดัต่อภาพ/วดีิโอ 

- การออกแบบส่ือ 

- เทคนิคการเขียนข่าว 

- การประชาสมัพนัธ์ผา่นช่องทางต่างๆ 
 

ฝึกอบรมการเป็นนกัประชาสมัพนัธ์เพื่อ

สร้างภาพลกัษณ์ 

- การเพ่ิมศกัยภาพการเป็นนกั

ประชาสมัพนัธ์มืออาชีพ 

- เทคนิคการเป็นพิธีกร/นกัจดัรายการ

วทิย ุ

 

คดัเลือกองค์กรท่ีประสบผลส าเร็จดา้นการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ทั้ ง
ภาครัฐและเอกชน โดยเลือกองค์กรท่ีมี
ลกัษณะการท างานท่ีคลา้ยคลึงกบัส านกังาน
พัฒนา ชุมชนอ า เ ภอบ้านโ ป่ ง  และ มี
ภาพลกัษณ์ท่ีดี  
 

ท าหนงัสือติดต่อเขา้ศึกษาดูงาน 
- ภาครัฐ 
- ภาคเอกชน 

ประเด็นการศึกษา 
1. รูปแบบการประชาสมัพนัธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์ 
2. ระบบบริหารจดัการ 
3. นโยบายการประชาสมัพนัธ์ 

ผลท่ีไดรั้บ 
- แนวคิดการปฏิบติังานประชาสมัพนัธ์เพื่อน ามาประยกุตใ์ช้
ในหน่วยงาน 
- แรงจูงใจในการท างาน 

ผลท่ีไดรั้บ 
- ทกัษะการสร้างและออกแบบส่ือ 
- ทกัษะการเป็นนกัประชาสมัพนัธ์
มืออาชีพ 
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ขั้นที ่3 การสร้างแบรนด์ส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี 
 การส่ือสารแบรนด์หรือช่ือเสียงของส านกังานลงไปยงัการให้บริการตามภารกิจของ
องคก์รโดยมุ่งเนน้การถ่ายทอดเร่ืองราว วิสัยทศัน์ และวฒันธรรมองคก์รท่ีโดดเด่นเป็นจุดน าเสนอ
ไปยังกลุ่มเป้าหมาย การส่ือสารแบรนด์ของส านักงาน ควรวางต าแหน่งแบรนด์ให้ชัดเจน 
ครอบคลุมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย มุ่งเน้นการประชาสัมพนัธ์ไม่ใช่การโฆษณา  และในการ
ประชาสัมพันธ์เป็นหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีทุกคนในองค์กรไม่ใช่หน้าท่ีของคนใดคนหน่ึง ซ่ึง
องคป์ระกอบของการสร้างแบรนดส์ านกังาน มีดงัต่อไปน้ี 
 1.  การสร้างการจดจ าแบรนด ์(Brand Recognition)  
 1.1 ตั้งช่ือแบรนด ์(Brand Name) ใหจ้ดจ าง่าย มีลูกเล่น  
 1.2 สร้างโลโก ้(Logo) หรือสร้างสัญลกัษณ์ (Symbol) ของกลุ่ม/องคก์ร หรือกิจกรรม
ท่ีส าคญัขององคก์ร เพื่อใหง่้ายต่อการจดจ า   
 1.3 การสร้างตวัการ์ตูนหรือตวัละคร (Character) เพื่อถ่ายทอดเร่ืองราว กิจกรรม/
โครงการส าคญัขององคก์ร วนัส าคญัทางศาสนา เช่น เชิญชวนการจดัเก็บขอ้มูล  จปฐ.  การทกัทาย
ในวนัส าคญัของกรมการพฒันาชุมชน การแนะน าสินคา้ OTOP ของแต่ละต าบล เป็นตน้ 
 1.4 การสร้างค าขวญั (Motto) หรือค าโปรย (Tagline) เพื่อดึงดูดความสนใจ 
 1.5 การเพิ่มเพลงสั้น (Jingle) เพื่อแนะน าหน่วยงานหรือสินคา้และบริการของ
หน่วยงาน 
 2. การจดักิจกรรมพิเศษ  
  2.1 การจดังานแสดงและจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์OTOP 
  2.2 การจดัพฒันาชุมชนสัญจร 
  2.3 การร่วมกิจกรรมหรือสนบัสนุน 
   - การเป็นผูส้นบัสนุนดา้นกีฬา 
   - การเป็นผูส้นบัสนุนดา้นศิลปะและวฒันธรรม 
   - การเป็นผูส้นบัสนุนดา้นการศึกษา 
   - การเป็นผูส้นบัสนุนดา้นกิจกรรมบนัเทิงและการประกวดแข่งขนั 
   - การเป็นผูส้นบัสนุนชุมชน 
 3. การสร้างแบรนด์จากภายในองคก์ร 
  3.1 ปรับปรุงการใหบ้ริการผูม้าติดต่อราชการ 
  3.2 ท างานดว้ยความตั้งใจ จริงใจ และเห็นแก่ประโยชน์ขององคก์ร 
  3.3 มีความกระตือรือร้นในการประชาสัมพนัธ์แบรนด์องคก์ร 
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  3.4 มีน ้าใจต่อเพื่อนร่วมงานและผูม้ารับบริการ 
  3.5 การพฒันาแบรนดอ์ยา่งสม ่าเสมอ 
  3.6 การพฒันาตนเองตลอดเวลา 
แผนภูมิที ่22 การสร้างแบรนด์ส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี 

การสร้างแบรนด์ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี 

การสร้างการจดจ าแบรนด ์(Brand 
Recognition) 

 

สร้างการตลาดแบบจดักิจกรรม
พิเศษ 

การสร้างแบรนดจ์าก
ภายในองคก์ร 

1.  ตั้งช่ือแบรนด ์(Brand Name) 
2. สร้างโลโก ้(Logo) 
3. การสร้างตวัการ์ตูนหรือตวั
ละคร (Character) 
4. การสร้างค าขวญั (Motto) 
5. การเพ่ิมเพลงสั้น (Jingle) 

1. การจดังานแสดงและจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ ์OTOP 
2. การจดัพฒันาชุมชนสญัจร 
3. การเป็นผูส้นบัสนุนหรือผู ้
อุปถมัภ ์
  - การเป็นผูส้นบัสนุนดา้นกีฬา 
 - การเป็นผูส้นบัสนุนดา้นศิลปะ
และวฒันธรรม 
 - การเป็นผูส้นบัสนุนดา้น
การศึกษา 
 - การเป็นผูส้นบัสนุนดา้น
กิจกรรมบนัเทิงและการประกวด
แข่งขนั 
 - การเป็นผูส้นบัสนุนชุมชน 
   

1. ปรับปรุงการใหบ้ริการผูม้า
ติดต่อราชการ 
2. ท างานดว้ยความตั้งใจ 
จริงใจ และเห็นแก่ประโยชน์
ขององคก์ร 
3. มีความกระตือรือร้นในการ
ประชาสมัพนัธ์แบรนดอ์งคก์ร 
4.  มีน ้ าใจต่อเพ่ือนร่วมงาน
และผูม้ารับบริการ 
5. การพฒันาแบรนดอ์ยา่ง

1. ประชาชนเกิดการจดจ าองคก์รมากยิง่ข้ึน 
2. ประชาชนไดพ้บปะและใกลชิ้ดองคก์รมากข้ึน 
3. การพฒันาภาพลกัษณ์โดยเร่ิมจากภายในองคก์ร  
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ขั้นที่  4 การพัฒนากระบวนการประชาสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วม โดยการสร้างเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์กับกลุ่ม/องค์กรด้านการประชาสัมพันธ์ในระดับหน่วยงานและในท้องถิ่น ได้แก่ 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจงัหวดัราชบุรี สถานีวิทยุชุมชน หนังสือพิมพ์ทอ้งถ่ิน 
นกัข่าวทอ้งถ่ิน ส านกังานประชาสัมพนัธ์จงัหวดั ฯลฯ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1. การพฒันาเครือข่ายส่ือบุคคล เพื่อให้เกิดความไวว้างใจระหวา่งองคก์รท่ีอยูใ่นกลุ่ม 
หากมีการพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัอย่างสม ่าเสมอ จะก่อให้เกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีช่วยให้
เกิดความไวว้างใจซ่ึงกนัและกัน  และเกิดการแลกเปล่ียนขอ้มูลและวิธีปฏิบติัระหว่างกนัทั้งใน
รูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
 2. การจดัสัมมนาแลกเปล่ียนประสบการณ์ เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ ความสามคัคี และ
การเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างนกัประชาสัมพนัธ์ของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผูส่ื้อข่าวในพื้นท่ี เพื่อ
เป็นช่องทางการประสานงาน แลกเปล่ียนความรู้และสารสนเทศ ตลอดจนการสร้างสรรค์และ
พฒันาความรู้ใหม่ๆ  ระหวา่งกนั อนัจะก่อให้เกิดการประสานเช่ือมโยงน าไปสู่การบรรลุผลส าเร็จ
ดา้นการประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์ขององคก์ร 
 3. การสร้างชุมชนสัมพนัธ์ การสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชนในบริเวณใกล้เคียง 
ด าเนินการเพื่อสร้างความเขา้ใจและความสัมพนัธ์อนัดีดว้ยการเชิญผูน้ าชุมชนมาสังสรรค ์ออกก าลงั
กายร่วมกนั เขา้ร่วมประเพณีวฒันธรรมของชุมชน การมอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานของคนใน
ชุมชน เป็นตน้ เน่ืองจากงานของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอทุกอ าเภอเป็นงานลงพื้นท่ี ดงันั้น
พฒันากรควรลงพื้นท่ีเพื่อให้หน่วยงานเป็นท่ีรู้จกัและเป็นท่ีรักของชุมชน เพื่อให้เกิดความรู้สึก
ภูมิใจท่ีมีหน่วยงานเราและใหค้วามร่วมมือในการท ากิจกรรมเป็นอยา่งดี 
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แผนภูมิที ่23 การพฒันากระบวนการประชาสัมพนัธ์แบบมีส่วนร่วม โดยการสร้างเครือข่าย
ประชาสัมพนัธ์กบักลุ่ม/องค์กรด้านการประชาสัมพนัธ์ในระดับหน่วยงานและในท้องถิ่น 

การพฒันากระบวนการประชาสัมพนัธ์แบบมีส่วนร่วม 

การพฒันาเครือข่ายส่ือบุคคล การจดัสมัมนาแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ 

การสร้างชุมชนสมัพนัธ์ 

การก่อตั้งเครือข่ายส่ือบุคคล 
1. ขั้นตระหนกัรุ้ 
2. ขั้นการติดต่อกลุ่ม/องคก์ร 
3. ขั้นการสร้างพนัธกรณีร่วมกนั 
4.  ขั้นการพฒันาความสมัพนัธ์ 
5. ขั้นการท ากิจกรรมร่วมกนั 

ขั้นเตรียมการก่อน
สมัมนา 
- ส ารวจประเด็นปัญหา 
- เขียนโครงการ 
- เตรียมงานสมัมนา 

1. พบปะเยีย่มเยยีนและร่วม
กิจกรรม 
2. ศึกษาชุมชนและวิเคราะห์
ชุมชน 
3. วางแผนร่วมกบัผูน้ าชุมชน
และประชาชน 
4. จดัระบบงานและเตรียม
ความพร้อม 
5. ให้ความรู้เก่ียวกบัการ
ป้องกนัตนเองและชุมชน 
6. ติดตามประเมินผล ปรับปรุง 

ผลท่ีไดรั้บ 
1. เกิดการสนบัสนุนทรัพยากร  2. ไดรั้บความช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหา 
3. เกิดการแลกเปล่ียนประสบการณ์ ความรู้ และทกัษะดา้นการประชาสมัพนัธ์ 

การจดัการเครือข่ายส่ือบุคคล 
1. การจดัผงักลุ่มเครือข่าย 
2. การจดัหนา้ท่ีความรับผิดชอบ
ของสมาชิก 
3. จดัระบบเรียบรู้ร่วมกนั 
4. การจดัระบบการส่ือสารภายใน
และระหวา่งเครือข่าย 
5. จดัระบบสารสนเทศ 

เคร่ืองมือ/วิธีการ 
1. เขา้ร่วมกิจกรรมตาม
ประเพณี/เทศกาล หรือกิจกรรม
ประจ าวนัของชุมชน 
2. ศึกษาขอ้มูล จปฐ./กชช. 2ค/
ขอ้มูลของชุมชน 
3. ประชุมระดมความคิดเห็น 
4. การสาธิต 
5. แบบสอบถาม 
6. แบบสมัภาษณ์ 

ขั้นด าเนินการ
หลงัสมัมนา 
- วิเคราะห์ผล
การศึกษา- 
- ด าเนินงาน
งบประมาณ 
- ติดตามผลและ
วิเคราะห์ 

 
ขั้นด าเนินการระหวา่ง
สมัมนา 
- ลงทะเบียน 
- เปิดการสมัมนา 
-- จดัประชุมกลุ่มยอ่ย  
- จดัประชุมกลุ่มใหญ่ 
- จดัประชุมรวม 
 



  

 

159 

ขั้นที ่5 การประเมินผลการประชาสัมพนัธ์ 
  การประเมินผลการประชาสัมพนัธ์ เป็นกระบวนการสุดท้ายของการด าเนินงาน
ประชาสัมพนัธ์  เพื่อใหท้ราบประสิทธิภาพของกระบวนการด าเนินงาน ซ่ึงการประเมินผลนั้นจะน า
ผลการด าเนินงานท่ีไดม้าวดักบัวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้รวมถึงเพื่อให้ทราบจุดอ่อน ขอ้บกพร่อง 
ข้อผิดพลาดของรูปแบบการประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรท่ีได้พฒันาข้ึน 
เพื่อท่ีจะน าไปแก้ไขปรับปรุงให้ดีข้ึนในคร้ังต่อไป และการประเมินผลการประชาสัมพนัธ์ควร
ค านึงถึงองค์ประกอบการประชาสัมพันธ์ รวมถึงการเ ช่ือมโยงส่ิงก าหนดไว้ในแผนงาน
ประชาสัมพนัธ์และเป้าหมาย วตัถุประสงค์ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และนโยบายขององค์กรด้วย 
ส าหรับเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินผลการประชาสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ 
  1. การสังเกตการณ์ 
  2. การวจิยัเชิงส ารวจ 
  3. การสัมภาษณ์ 
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แผนภูมิที ่24 การประเมินผลการประชาสัมพนัธ์ 
 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นท่ี 1  ศึกษาปัญหาอุปสรรค ความ

ตอ้งการ และสภาพการ

ประชาสมัพนัธ์ รวมถึงภาพลกัษณ์ใน

ปัจจุบนัของส านกังานพฒันาชุมชน

อ าเภอบา้นโป่ง และวเิคราะห์ผลท่ีได้

เพื่อน ามาวางแผนการประชาสมัพนัธ์

เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์ 

ขั้นท่ี 3 การสร้างแบรนดส์ านกังาน

พฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง 

จงัหวดัราชบุรี 

ขั้นท่ี 2  การส่งเสริมส านกังาน

พฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง 

จงัหวดัราชบุรี ใหมี้สมรรถนะสูง 

ขั้นท่ี 4 การพฒันากระบวนการ

ประชาสมัพนัธ์แบบมีส่วนร่วม โดย

การสร้างเครือข่ายประชาสมัพนัธ์

กบักลุ่ม/องคก์รดา้นการ

ประชาสมัพนัธ์ในระดบัหน่วยงาน

และในทอ้งถ่ิน 

การประเมินผลการประชาสัมพนัธ์ 

1. การวดัการบรรลุเป้าหมาย 
2. การวดัวตัถุประสงค ์
3. การวดัการส่ือสาร 
4. การวดัความพอใจของผูรั้บข่าวสาร 
5. การวดัการใหค้วามร่วมมือในการท า
กิจกรรม/โครงการ 

1. การสงัเกตการณ์ 
2. การวจิยัเชิงส ารวจ 
3. การสมัภาษณ์ 
 

1. ความส าเร็จดา้นการศึกษาขอ้มูลเพื่อให้ทราบสภาพปัญหาอุปสรรค และภาพลกัษณ์ในปัจจุบนั 
2. ความส าเร็จดา้นการให้ความร่วมมือ 
3. ความส าเร็จของการประชาสมัพนัธ์ 
3. ความส าเร็จของการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี 
4. ความส าเร็จดา้นการส่ือสาร 
5. ความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาสมัพนัธ์ 
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ภาคผนวก  ง 

ผลการวเิคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม เร่ือง แนวทางการประชาสัมพนัธ์เพือ่

เสริมสร้างภาพลกัษณ์ของส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี (Questionnaire) 

ผลการวเิคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ เร่ือง แนวทางการประชาสัมพนัธ์เพือ่

เสริมสร้างภาพลกัษณ์องค์กรของส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี 
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แบบแสดงความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญทีม่ีต่อแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นเกีย่วกบัสภาพการด าเนินการประชาสัมพนัธ์ของส านักงานพฒันาชุมชน 

อ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี 
 

ค าช้ีแจง     ขอให้ท่านผูเ้ช่ียวชาญไดก้รุณาแสดงความคิดเห็นของท่านท่ีมีต่อแบบสอบถามความ
คิดเห็นเก่ียวกบัสภาพการด าเนินการประชาสัมพนัธ์และภาพลกัษณ์ของส านกังานพฒันาชุมชน
อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรีโดยใส่เคร่ืองหมาย  (/)  ลงในช่องความคิดเห็นของท่านพร้อมเขียน
ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการน าไปพิจารณาปรับปรุงต่อไป 
  

  
รายการประเมนิ 

ความคดิเห็น   
  

ข้อเสนอแนะ 
  

เหมาะสม  
1 

  
ไม่แน่ใจ 

0 

ไม่
เหมาะสม 

-1 

ตอนที ่1  แบบสอบถามสถานภาพและข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 
    ชาย                                  หญิง 

 

       

2.  อาย ุ
    ต  ่ากวา่  25 ปี             25-35 ปี 
             36-45 ปี             46  ปีข้ึนไป 

 

       

3.  ระดบัการศึกษา 
    ต ่ากวา่ปริญญาตรี              ปริญญาตรี 
    ปริญญาโท                ปริญญาเอก 

 

       

4.  สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 
               ขา้ราชการ             

เค รือข่ าย /ก ลุ่ม /องค์กรในสังกัด
กรมการพฒันาชุมชน 

      ประชาชนทัว่ไป                               
              อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...................... 
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รายการประเมนิ 

ความคดิเห็น   
  

ข้อเสนอแนะ 
  

เหมาะสม  
1 

  
ไม่แน่ใจ 

0 

ไม่เหมาะสม 
-1 

5. ส่ือท่ีท าให้ท่านทราบข่าวประชาสัมพันธ์ของ
ส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
            แผน่พบั/โบรชวัร์                    โปสเตอร์         
            บอร์ดประชาสมัพนัธ์ 
            นิทรรศการ/กิจกรรม  
            เจา้หนา้ท่ี พช.             หนงัสือพิมพ ์
            เวบ็ไซตส์ านกังาน                  facebook          
            อ่ืนๆ โปรดระบุ................................. 

       

ตอนที ่2  แบบสอบถามความคดิเห็นเกีย่วกบัสภาพการด าเนินการประชาสัมพนัธ์และภาพลกัษณ์ของส านักงาน
พฒันาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จงัหวดัราชบุรี 

ด้านผู้บริหาร 

1. ผู ้บริหารให้ความส าคัญและสนับสนุนงาน
ประชาสมัพนัธ์อยา่งชดัเจน 

    

2. ผูบ้ริหารติดต่อและประสานงานกบัส่วนราชการ 
หน่วยงานเอกชน และสาธารณชน โดยใชก้ารท างาน
ประชาสมัพนัธ์เป็นส าคญั 

       

ด้านการตดิต่อส่ือสาร 

3. ส่ือท่ีส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดั
ราชบุรีใชมี้ความหลากหลายและทนัสมยั 

       

4.มีส่ือสังคม (Social Media) ท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น 
facebook,twitter,line เป็นตน้ 

    

5.  เวบ็ไซต์ส าหรับประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานของ
ส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จังหวดัราชบุรี 
สามารถประชาสัมพนัธ์งานครอบคลุมและ เป็นท่ีรู้จัก
ของบุคคลทัว่ไป 

    

6. ขอ้มูลข่าวสารในการประชาสัมพนัธ์ขอส านกังาน
พฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรีมีเน้ือหา
และรายละเอียดถูกตอ้งและทนัต่อเหตุการณ์ 
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รายการประเมนิ 

ความคดิเห็น  
ข้อเสนอแนะ   

เหมาะสม  
1 

  
ไม่แน่ใจ 

0 

 
ไม่เหมาะสม 

-1 

ด้านวตัถุประสงค์ 

7. การด าเนินงานประชาสมัพนัธ์ของส านกังานพฒันา
ชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรีในปัจจุบันมุ่ง
เพื่อแนะน าให้ประชาชนรู้จกัส านกังานพฒันาชุมชน
มากข้ึน 

    

8. การด าเนินงานประชาสมัพนัธ์ของส านกังานพฒันา
ชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ท าให้ท่าน
ยอมรับและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม/โครงการ
ของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่งเพ่ิมข้ึน 

       

9. การด าเนินงานประชาสมัพนัธ์ของส านกังานพฒันา
ชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี เป็นการสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งส านกังานพฒันาชุมชนกบั
ประชาชน 

    

ด้านการบริหารงาน 

11. เจา้หน้าท่ีพฒันาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวดั
ราชบุรี มีความรู้ความสามารถในต าแหน่งงานท่ี
รับผิดชอบ 

    

12. เจา้หนา้ท่ีส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง 
จงัหวดัราชบุรี ใหบ้ริการประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ
ดว้ยความเตม็ใจ ยิม้แยม้แจ่มใส รวดเร็ว และเป็นธรรม 

    

13.ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอบ้านโป่งมีบทบาท
หนา้ท่ีส าคญัในการพฒันาหมู่บา้น/ชุมชน 

    

ด้านภาพลกัษณ์ 

14. การด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ของส านักงาน
พฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี เป็นการ
สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีและก่อให้เกิดความไวว้างใจต่อ
หน่วยงาน 

    

15. เจา้หน้าท่ีพฒันาชุมชนของส านักงานพฒันา
ชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี มีความเป็น
มืออาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกดี และ
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รายการประเมนิ 

ความคดิเห็น   
  

ข้อเสนอแนะ 
  

เหมาะสม  
1 

  
ไม่แน่ใจ 

0 

ไม่
เหมาะสม 

-1 

พร้อมท่ีจะท างานอยูเ่สมอ 
16. ผูบ้ริหารของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้น
โป่ง จงัหวดัราชบุรี เป็นท่ียอมรับของสาธารณชน 
มีวจิารณญาณ มีวสิยัทศัน์ 

    

17. ส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดั
ราชบุรี มีความสะอาดมีส่ิงแวดล้อมท่ีดี และมีวสัดุ
อุปกรณ์ส านกังานท่ีทนัสมยั 

    

ด้านการประเมนิผล 
18. ส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวดั
ร าช บุ รี  มี ก า รประ เ มิ นผลหลั ง ด า เ นิ นก าร
ประชาสมัพนัธ์ 

    

19. ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดั
ราชบุรี มีการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานให้
สาธารณชนทราบอยา่งต่อเน่ือง 

    

20. การด าเนินงานประชาสัมพันธ์ของส านักงาน
พฒันาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรีบรรลุ
วตัถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

    

ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 
1. ปัญหาท่ี ท่านพบเก่ียวกับการด าเนินงาน
ประชาสมัพนัธ์ของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้น
โป่ง จงัหวดัราชบุรีเป็นอยา่งไร 

    

2.  ท่านคิดว่าภาพลกัษณ์ของส านกังานพฒันาชุมชน
อ าเภอบา้นโป่งและเจา้หนา้ท่ีพฒันาชุมชนเป็นอยา่งไร 

    

3. ท่านรับทราบข่าวประชาสัมพนัธ์ของส านักงาน
พฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จังหวดัราชบุรีจากส่ือใด
มากท่ีสุด โปรดเรียงล าดบั 

ส่ือบุคคล (Personal Media) คือ เจา้หนา้ท่ี
พฒันาชุมชน 
ส่ือมวลชน (Mass Media) เช่น วทิยุ
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รายการประเมนิ 

ความคดิเห็น   
  

ข้อเสนอแนะ 
  

เหมาะสม  
1 

  
ไม่แน่ใจ 

0 

ไม่
เหมาะสม 

-1 

โทรทศัน์ หนงัสือพิมพว์ทิยกุระจายเสียง  
ส่ือส่ิงพิมพแ์ละเอกสาร (Printed Media) 
เช่น โปสเตอร์ แผน่พบั บอร์ด
ประชาสมัพนัธ์ ฯลฯ 
การจดัวนัและสปัดาห์พิเศษ เช่น การจดั
กิจกรรม/โครงการ การจดันิทรรศการ 
อ าเภอเคล่ือนท่ี ฯลฯ 
ส่ือสงัคม (Social Media) ไดแ้ก่         
เวบ็ไซตส์ านกังาน facebook twitter     
line ฯลฯ 

   ส่ืออ่ืนๆ (ระบุ).......................... 
4. ท่านมีข้อเสนอแนะเก่ียวกับการด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์ของส านักงาน
พฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรีอยา่งไร 

    

                                                                                                                   
 
 
          ขอแสดงความขอบคุณอยา่งยิง่ 
 

............................................ 
(นางสาวนิตยา  วศิิษฏรั์ตนกลุ) 

ผูท้  าวจิยั 
  

ลงช่ือ................................................................. 
        (...........................................................) 

       ผูเ้ช่ียวชาญ 
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แบบแสดงความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญทีม่ีต่อแบบสัมภาษณ์ 
ผู้เช่ียวชาญด้านการประชาสัมพนัธ์ เร่ือง แนวทางการประชาสัมพนัธ์เพือ่เสริมสร้างภาพลกัษณ์ของ

ส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี 

ค าช้ีแจง     ขอให้ท่านผูเ้ ช่ียวชาญได้กรุณาแสดงความคิดเห็นของท่านท่ีมีต่อแบบสัมภาษณ์
ผูเ้ช่ียวชาญด้านการประชาสัมพนัธ์  เร่ือง การพฒันารูปแบบการประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้าง
ภาพลกัษณ์ของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี โดยใส่เคร่ืองหมาย  (/)  ลงใน
ช่องความคิดเห็นของท่านพร้อมเขียนขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการน าไปพิจารณาปรับปรุง
ต่อไป 

  
รายการประเมนิ 

ความคดิเห็น   
  

ข้อเสนอแนะ 
  

เหมาะสม  
1 

  
ไม่แน่ใจ 

0 

ไม่
เหมาะสม 

-1 

ตอนที ่1  แบบสอบถามสถานภาพและข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

1. ช่ือ-สกลุ         

2.  ส าเร็จการศึกษา        

3.  ปัจจุบนัด ารงต าแหน่ง        
4.  สถานท่ีท างาน     
5. ประสบการณ์ดา้นการประชาสมัพนัธ์ (ปี)        

สถานท่ีในการใหส้มัภาษณ์        
วนัท่ี/เวลา     
ตอนที ่2   กรอบการสัมภาษณ์ 

1. ส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จงัหวดั
ราชบุรี  ควรวางแผนและก าหนดขอบเขต ของ
ภาพลกัษณ์อยา่งไร 

       
    

2. ส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จงัหวดั
ราชบุรีควรวางเป้าหมายการประชาสัมพันธ์เพื่อ
เสริมสร้างภาพลกัษณ์อย่างไร 

    

3. ควรมีส่ือช่องทางใดบา้งในการประชาสมัพนัธ์เพ่ือ
เสริมสร้างภาพลกัษณ์ของส านักงานพฒันาชุมชน
อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 
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รายการประเมนิ 

ความคดิเห็น   
  

ข้อเสนอแนะ 
  

เหมาะสม  
1 

  
ไม่แน่ใจ 

0 

ไม่เหมาะสม 
-1 

ตอนที ่1  แบบสอบถามสถานภาพและข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

4.ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวดั
ราชบุรี ควรก าหนดรูปแบบ วิธีการประชาสัมพนัธ์
เพ่ือเสริมสร้างภาพลกัษณ์องคก์รอยา่งไร  

       

5.  ส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดั
ราชบุรี ควรพฒันาการประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ในด้านผูบ้ริหาร ด้านการส่ือสาร ด้าน
วตัถุประสงค์ ด้านการบริหารงาน ด้านภาพลกัษณ์ 
และดา้นการประเมินผล อยา่งไร 

       

6. แนวทางในการยกระดบัส านกังานพฒันาชุมชน
อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรีให้เป็นท่ียอมรับจาก
ประชาชนและหน่วยงานภายนอก 

       

7. ปัญหาและอุปสรรคใดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ด า เ นิ น ง า นป ร ะ ช าสั ม พัน ธ์ แ ล ะ ก า ร ใ ช้ ส่ื อ
ประชาสัมพนัธ์ของส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอ
บา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 

    

8. ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบ
การประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์ของ
ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง จังหวัด
ราชบุรี 

       

    
  ขอแสดงความขอบคุณอยา่งยิง่ 

............................................ 
(นางสาวนิตยา  วศิิษฏรั์ตนกลุ) 

ผูท้  าวจิยั 
 

ลงช่ือ................................................................. 
        (...........................................................) 

      ผูเ้ช่ียวชาญ 



 
 
 

ประวติัผูเ้ขียน  
 

ประวตัิผู้เขยีน 
 

ช่ือ-สกุล นางสาวนิตยา  วศิิษฏรั์ตนกุล 
วนั เดือน ปี เกดิ 10 มีนาคม 2527 
สถานทีเ่กดิ อ านาจเจริญ 
วุฒิการศึกษา รัฐศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 91 ม.7 ต.นาวงั อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ   
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