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ความหมาย ความสําคญั วตัถปุระสงค

ของการประชาสัมพนัธ



ความเขาใจผิด !?

     คนทั่วไปมักคิดวาการประชาสัมพันธ คือ ...
        ๏ การติดตอสอบถาม / การบริการขอมูล
        ๏ การเผยแพรขอมูลขาวสาร
        ๏ การโฆษณา / การโฆษณาชวนเชื่อ



ประชาชน Public

สัมพันธ  Relations

การประชาสัมพันธ

“การเกีย่วของผูกพนักบัหมูคน”



ความพยายามอยางมีแบบแผนและตอเนือ่ง

ที่จะสรางและรักษาไว

ซึ่งความปรารถนาดีและความเขาใจตอกนั

ระหวางองคกรและสาธารณชน

ที่เกีย่วของ



การประชาสมัพนัธ( Public Relations ) คือ  

กจิกรรมที่ชวยชกันําใหประชาชนเกดิความเขาใจและ

มีความนยิมชมชอบ( Goodwill )ตอบคุคลหรือ

หนวยงานสถาบนันัน้

Webster’s  New Collegiate



1. เปนการติดตอเผยแพรขาวสารความรูใหประชาชนได

ทราบ

2. เปนเครื่องมือชักชวนใหประชาชนสนับสนุนและ

เห็นชอบกับวัตถุประสงคและการดําเนินขององคกร

3. เปนการปรับแนวทางความคิดระหวางประชาชนและ

องคกรใหสอดคลองกัน

Edward L. Bernays



เปนการติดตอเผยแพรขาวสารความรู

ความคิดเหน็ขององคกรไปยงัประชาชนที่เกีย่วของ 

ในขณะเดียวกันเปนแนวทางในการตรวจสอบความรู 
ความคิดเหน็ ความตองการของประชาชนใหสถาบันไดทราบ 

เพือ่สรางความสนบัสนุนอยางจรงิใจ 

อนัจะเปนประโยชนกับทุกฝาย 
และทําใหองคกรสามารถปรับงาน

ใหเปนไปตามความคิดเห็นของประชาชน

Scot. M. Cutlip



การสรางมติรใหกบัหนวยงาน

ที่เราเปนตัวแทน

Albert L. Sullivan



ภาระหนาทีข่องฝายบรหิารในการประเมินทศันคตขิอง

สาธารณชน

กําหนดนโยบายและวิธีการดําเนินงานขององคการใหสอดคลอง

เปนอนัหนึ่ง อนัเดียวกนักับผลประโยชนของประชาชนและ

วางโครงการการปฏิบัติงานเพือ่ใหประชาชนเกิดความเขาใจและ

ยอมรบั

John E. Marston



วธิีการของสถาบันอยางมีแบบแผน และทําอยางตอเนื่อง

เพื่อสรางความสมัพนัธอนัดีกลุมประชาชนที่เกีย่วของ 

ใหมีความรู ความเขาใจ สนบัสนนุและรวมมือกนั 

อันจะเปนประโยชนใหสถาบัน ดําเนนิงานไปไดดวยดี

สมดงัความมุงหมาย โดยมีประชามตเิปนแนวทาง

สะอาด ตัณศภุผล



หนาที่ของฝายบริหารที่จะตองแสดง

นโยบายและการปฏบิตัใิหบคุคล ที่เกีย่วของกบัองคกรได

ทราบและเปนการยอมรบัทัศนคตแิละความคดิเหน็

ของบคุคลที่เกีย่วของ โดยผานวธิีการตาง ๆ 

เพื่อปรับใหไปในทิศทางเดียวกนั

กัญญา ศิรกิุล



เปนเรื่องของศาสตรและศิลป ชีวติคนทํางานประชาสัมพนัธ

ตองพบปะกบัคนหลายประเภท ไมวาจะเปนการตดิตอ

ดวยวธิีใด ลวนแตเปนเรื่องที่ตองระมดัระวงั             

เพราะประชาสัมพนัธเปนงานละเอียด

และตองตดัสินใจใหดี

ชัยนันท นันทพนัธ
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Public Relation : PR

PR = Performance and Recognition 
P =  Performance (การกระทํา) การประชาสัมพันธ จะตองมีการ

กระทํา หรือการประพฤติปฎิบัติตามที่พูดหรือเผยแพรชี้แจง

R = Recognition (การยอมรบั) การดําเนนิงานประชาสัมพนัธ

ของหนวยงาน องคืการ สถาบัน กเ็พือ่ใหประชาชนยอมรับ

ในองคการสถาบันนั้นๆ และเพือ่ใหเกิดความรวมมือ

สนับสนุนตามมา



การประชาสมัพันธเปนศาสตรและศลิป

ศาสตร (Science) 

วิชา ความรู

ที่กําหนดไวอยางมีระเบียบ

ศิลป (Art) 

ประสบการณ 

ความชํานาญ พรสวรรค ความสามารถเฉพาะตัว



ศาสตร (Science)

หมายถึง วิชาที่มีหลักเกณฑ มีทฤษฎี มีระเบียบ 

มีเหตุผล มีการศึกษาจากตําราตาง ๆ มีการเรียนรู และสอนให

ผู อื่น มีความรู ได  มีการศึกษาถึงพฤติกรรมของมนุษย 

มีการศึกษาสื่อการประชาสัมพันธ  มีการศึกษาประชามติ และ

ความสัมพันธระหวางกลุมประชาชน กับสถาบัน



ศิลป (Art)

หมายถึง ผู ที่ทํางานดานการประชาสัมพันธ 

จะตองมีประสบการณ  มีความชํานาญ มีความสามารถ

เฉพาะตัวสูง บางคนมีความสามารถเฉพาะตัวต่าํ



ศลิป (Art)

ศาสตร (Science) 

การนําเทคนิคในการประชาสัมพันธไปใช นัก

ประชาสัมพันธคนหนึ่งอาจนําไปใชไดผลดี  แตเทคนิคอัน

เดียวกันนี้ นักประชาสัมพันธอีกคนหนึ่ง อาจนําไปใชไม

ไดผลเลย ทั้งนี้เนื่องจากความสามารถเฉพาะตัวของนัก
ประชาสัมพันธตางกัน สภาพแวดลอมตางกัน



ความสําคญั

เพือ่ประสานความสัมพนัธระหวางหนวยตาง ๆ ขององคการ

ทั้งภายในและภายนอก

เพือ่สือ่สารนโยบาย แนวทางปฏิบัติ ความรวมมือ จากรฐัสู

ประชาชน

เพือ่เปนหนวยทีร่ับฟงเสียงสะทอนกลับของประชาชน ทั้ง

เปนทางการและไมเปนทางการ 

เปนเครือ่งมือสําคัญของรฐัในการปกครอง



การประชาสมัพนัธเปนหวัใจสําคญัทีม่ีสวนเอือ้อํานวยให

เกดิการเขาใจกนัและรวมมือกนัจากทกุ ๆ ฝาย เพราะ

มนษุยยากที่จะประสบความสําเร็จไดจากการทํางานตาม

ลําพังเพียงคนเดียว โดยปราศจากการยอมรับ ความ

เขาใจ และความสนบัสนนุรวมมือจากผูอืน่

ความสําคญั



1. เพือ่สรางความเขาใจ

2. เพือ่แกไขความเขาใจผิดและปองกนัชื่อเสียง

3. เพือ่สรางภาพลักษณทีด่ี

วัตถุประสงค



1.  เพือ่เปนการปองกันและแกไขความเขาใจผิดที่เกิดขึ้น มใิหเกิด 

    การเคลือบแคลงระแวง สงสยั 

2.  เพือ่ใหเกดิความรูความเขาใจอนัดี

3.  เพือ่รกัษาชื่อเสียงของหนวยงาน 

4.  เพือ่สรางศรัทธาและความเชื่อมั่นตลอดไป 

5.  เพื่อใหประชาชนทราบความประสงคของหนวยงาน 

6.  เพื่อใหขาวหรือเรือ่งราวแกสือ่มวลชนอยางตรงไปตรงมา 

7.  เพือ่ใหผูบังคับบัญชา และผูรวมงานเขาใจการประชาสัมพนัธทุก   

    ครั้ง 

วัตถุประสงค



1.  เพือ่ใหเกดิระบบการติดตอสือ่สารสองทาง 

2.  เพือ่ลดความขัดแยงในเรือ่งผลประโยชนของแตละฝาย 

3.  เพือ่สรางสรรคความเขาใจที่ดีรวมกันบนพื้นฐานแหงความ

    เปนจรงิ

ความมุงหมาย



กิจกรรมการประชาสมัพันธ

 การสือ่สารเรือ่งราวขององคกร

 การบริหารขาวเชิงยุทธ

 การเผยแพร

 การระดมทนุ

 การสรางความมั่นใจใหสถาบันการเงนิ

 การโนมนาวบุคคล/กลุมบุคคล (Lobby)

 การกระทําสาธารณกจิ

 สือ่มวลชนสมัพันธ



ชมุชนสมัพนัธ

การบริหารวกิฤติ

การจดักจิกรรมพเิศษ

การเปนผูอปุถมัภ

บริการอื่น ๆ ทีส่งเสริมกจิกรรมดงักลาวขางตน

กิจกรรมการประชาสมัพันธ



การประชาสัมพันธเปนการ
สื่อสารสองทาง

การสื่อสารสองทาง (Two-Way Communication) 

เปนการสื่อสารที่ผูรับขอมูลจะสามารถสื่อสาร 
โตตอบกับผูใหขอมูลได ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหผูรับ
ขอมูล มีโอกาสสอบถามขอสงสัย การแสดงความคิดเห็น 
กอใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองตรงกันทั้งผูสงและผูรับ 
เพื่อใหการปฏิบัติงานประสบความสําเร็จสูงสุด 



Advertising <|> Public Relations



การประชาสัมพันธ (Public Relations)

การสรางสัมพันธอันดีองคกรกับประชาชน ใน

การสรางภาพลักษณ ถือเปนกิจกรรมทางนิเทศศาสตร

อยางหนึ่ง อาจใชการสื่อสารรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือ

หลายรูปแบบ เชน การสื่อสารระหวางบุคคล การสื่อสาร

ภายในองคการ การสื่อสารมวลชน

การโฆษณา Advertising 

การแนะนําเผยแพรสินคา และหรือบริการ ใหเปนที่

รู จั ก  และยอมรับซึ่ งสินค าของประชาชนทั่ ว ไป  โดยมี

วัตถุประสงคใหเกิดการซื้อขายสินคา หรือบริการที่โฆษณา 

โดยผูโฆษณาตองเปดเผยตัวเอง และจายเงินเปนคาโฆษณา



image
ยี่หอ

กระจายขาว

activity & events 

(วัฒนธรรม –

พฤตกิรรมถาวร) 

รบัรู เปลีย่นทศันคติ

campaign 

(สาธารณะ –

การเมอืง)

การเขารวม
เปลีย่นพฤตกิรรม

เปลีย่นวิถีชีวติ

Public Relations



product รบัรู/ทราบ

--> ตอบรบั

--> ทดลอง

--> ยี่หอสนิคา

Service & item

(product/vdo/tv/event) 
สนใจ

--> looking

--> reading

--> tangibility

campaign 

(business)
ตดัสินใจ

--> รวมหุน

--> บรโิภค

Advertising



การโฆษณา (Advertising)

เสนอขายสินคา บริการ หรือความคิด โดยการใช

สือ่ เพือ่ให เขาถึงลูกคาจํานวนมาก ในเวลาอนัรวดเรว็ 

สือ่โฆษณา

-โทรทัศน 

-วิทยุ

-หนังสือพมิพ 

-นิตยสาร

-ปายโฆษณา

-อนิเทอรเน็ต



ถาปราศจากความรวมมือของประชาชน 

เราจะทําอะไรไมไดเลย

แตถาสรางความสมัพนัธ อนัดีใหเกดิขึน้

ทุกอยางยอมบรรลุความสําเร็จ

ทั้งนีก้ข็ึน้อยูกบัการประชาสมัพนัธ

โฉมหนาการประชาสัมพันธ



การสงขาว

ประหยดั

เครือ่งมือการบริหาร

  การประชาสัมพันธ



การประชาสัมพนัธ

สงัคมเศรษฐกจิ

การเมือง อื่น ๆ

วฒันธรรมสิง่แวดลอม



ผูบริหารตองการอะไร
จากฝายประชาสัมพันธ
สื่อสารไปยังสื่อมวลชนและประชาชนไดรวดเร็ว

รับทราบเหตุการณที่เกิดขึ้นในองคกรไดรวดเร็ว

คนหาขาวสารขอมูล ทั้งภายในและภายนอกไดครบถวน

สั่งการไปยังเจาหนาที่ประชาสัมพันธไดรวดเร็ว

สอบถามรายละเอียดของแหลงขาวจากประชาสัมพันธได
จัดทํา Presentation บางเรื่องได



พนักงานตองการอะไร
จากฝายประชาสัมพันธ

ทราบวาเกิดอะไรใหมๆ  ในองคกร

ทราบกฎระเบียบเกี่ยวกับพนักงาน

ทราบนโยบาย / ประวัติผูบริหารระดับสูง

ทราบนโยบาย และทิศทางขององคกร



การประชาสัมพันธ
ตามปกติธรรมดา
ประชาสัมพันธภายใน
ประชุมผูบริหาร

ประชุมพนักงาน / จัดโครงการสังสรรค

จัดโครงการพิเศษ / ใหรางวัล /  กีฬา / งานประจําป

จัดทําสื่อตางๆ
• เอกสารเผยแพร

• นิตยสารภายใน



ประชาสัมพันธภายนอก
โครงการเผยแพรความรูสูประชาชน

โครงการเพื่อสาธารณะประโยชน

โครงการประกวด / แขงขัน

โครงการอนุรักษสิ่งแวดลอม / วัฒนธรรม

การประชาสัมพันธ
ตามปกติธรรมดา



สื่อมวลชนสัมพันธ
จัดแถลงขาว

จัดฝกอบรมสื่อมวลชน

จัดดูงาน

จัดงานเลี้ยงขอบคุณ / พบปะสังสรรค

การประชาสัมพันธ
ตามปกติธรรมดา



ประชาสัมพันธแนวใหมภายใน

นําระเบียบปฏิบัติเก็บไวในอินทราเน็ต

จัดทําระบบสรุปขาว / สแกนขาว

จัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับโครงการของหนวยงาน

จัดทําขาวสารและฐานขอมูลเกี่ยวกับนโยบายและประวัติของ
ผูบริหาร และหนวยงาน

มีระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) ใหสื่อสารกับฝาย
ประชาสัมพันธ



จัดทํา Web Page สําหรับนําเสนอขอมูล
ขาวสาร
ประวัติ นโยบาย วิสัยทัศนของหนวยงาน

ผูบริหาร

ผลิตภัณฑ

เอกสารขาวสาร

ประชาสัมพันธแนวใหมภายนอก



ประชาสัมพันธแนวใหม
เครื่องมือสําหรับ PR
ฝายประชาสัมพันธควรมีระบบเครือขายเชื่อมโยงเปนทั้งระบบ
อินทราเน็ต และอินเทอรเน็ต
ควรใชซอฟตแวรทํางานกลุม เชน Lotus Notes สําหรับใชสื่อสาร
ระหวางเจาหนาที่ประชาสัมพันธ และผูอื่นในองคกร

ควรพิจารณาวาตองการฐานขอมูลอะไรบาง แลวจัดทําขึ้น

ตองศึกษาความตองการของผูบริหาร

ประชาสัมพันธทุกคนตองใชคอมพิวเตอรเปน



ประชาสัมพันธยุคโลกาภิวัฒน

ตองรูจักคอมพิวเตอรทั้งแบบตั้งโตะ และโนตบุก
ตองใช Keyboard คลอง

ตองใช Internet เปน

ตองสรางฐานขอมูลอยางงายเปน
ตองสราง Web Page เปน



หลักการประชาสัมพันธ

การดําเนินการประชาสัมพันธ มีหลักการที่สําคัญอยู 
3 ประการ ดังนี้
        ๏ การบอกกลาว / ชี้แจง เผยแพรใหทราบ
        ๏ การปองกัน / แกไขความเขาใจผิด
        ๏ การสํารวจประชามติ



การบอกกลาว / ชี้แจง 
เผยแพรใหทราบ

พื้นฐานสําคัญที่กอใหเกิดความรู ความเขาใจ             
เปนการเผยแพรใหประชาชนทราบถึงนโยบาย 
วัตถุประสงค การดําเนินงาน ผลงาน กิจกรรม 

ความเคลื่อนไหวตางๆ ขององคกร



การปองกัน / แกไขความ
เขาใจผิด

การปองกันภาพลักษณขององคกร ในสิ่งที่คาดวา          
จะนําความเสื่อมเสียมาสูชื่อเสียงขององคกร              

หากเกิดความเขาใจผิดขึ้นก็ตองดําเนินการแกไข           
โดยกอบกูชื่อเสียง ภาพลักษณองคกรกลับคืนมา



การสํารวจประชามติ

สิ่งที่จะทําใหองคกรรับทราบถึงความรูสึกความตองการของ
ประชาชน เพื่อใหองคกรปรับการดําเนินการใหสอดคลอง 
ตอบสนองความรูสึก ความตองการของประชาชนได



ทําไมจึงตองประชาสัมพันธ ?

สรางการรูจักและจดจํา

แกไขความเขาใจผิด

แกไขความเขาใจผิด



พระราชดํารัส
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

การประชาสัมพันธนั้น เทาที่เขาใจเปนงานที่กวางขวางมาก 
และกิจการเกือบทุกกิจการจะตองประกอบดวยการประชาสัมพันธ 

ซึ่งจะตีความวาการประชาสัมพันธตามคําในตัวเองก็เปน
ความสัมพันธระหวางประชาชนหรือใหประชาชนเขาในสัมพันธกัน



พระราชดํารัส
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

งานกิจการตาง ๆ ก็ตองอาศัยการประชาสัมพันธทั้งนั้น ตั้งแตดาน
การทําใหคนเขาใจในสถานการณจนถึงเรื่องของธุรกิจ ในดานการคา
หรือธุรกิจนั้น ก็ตองสรางหรือทําอะไรเพื่อใหคนไดใชหรือใหคนไดมา
เปนลูกคา ก็ตองจะมีการประชาสัมพันธ การแถลง การทําใหคนนิยม 
ถาเปนไปในดานความปลอดภัยหรือความเจริญของประเทศชาติเปน
สวนรวม ก็จะตองใหคนทั่วไปเขาใจวาทางหนวยราชการ หรือองคการ

ใด ทําอะไร สําหรับจุดประสงคใด ก็เปนการประชาสัมพันธ
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