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ฉ

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุล วงไปไดดวยความชวยเหลื อ และความเอาใจใสดูแล
ของทานอาจารยที่ ปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร.พนม คลี่ฉ ายา ผูที่คอยใหคํา ปรึกษาและคอย
ชี้แ นะแนวทางในการทํางานวิจัยใหแกศิษยอยูตลอดเวลา ตั้งแตกาวแรกของการทําวิทยานิพ นธ
ฉบับนี้ กราบขอบพระคุณอาจารยอยางสูง และขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยพัชนี เชย
จรรยา และรองศาสตราจารย ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน คณะกรรมการสอบวิทยานิพ นธที่กรุณาสละ
เวลาตรวจสอบและใหคําแนะนําจนทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณยิ่งขึ้น
การวิจัยครั้งนี้ จะไมมีทางประสบความสําเร็จไดเลย หากไมมีคุณแม ผูที่เปนแรง
บันดาลใจ แมแ บบ และเหตุผลที่ลูก เลื อกเรี ยนในสายนิเทศศาสตรตั้ง แตแรกเริ่ม นอกจากนั้นใน
การทํา การวิ จั ย ครั้ ง นี้ แม ยัง ให ความช วยเหลื อ อย างมากในช ว งของการเก็บข อมู ล รวมทั้ ง ให
กําลังใจลูกอยูตลอดเวลา หากไมมีแม ซึ่งอาจเรียกไดวาเปน “สุดยอดคุณแม ผูมากความสามารถ”
แลว งานวิจัยชิ้นนี้คงไมมีทางประสบผลสําเร็จได
นอกจากสุด ยอดคุณ แม แลว ก็ มีสุ ดยอดคุณ พอ และสมาชิก ทุก คนในครอบครัว
กราบขอบพระคุณสําหรับความรัก ความห วงใยและความช วยเหลือที่ ทุกคนมีใ หมาตลอด รวมถึง
ความอดทนที่มีตอลูก ในเวลาที่เงียบหายอยูแตในหองเพราะทําวิทยานิพนธ
กราบขอบพระคุณ คณาจารยทุกทาน ตั้ งแตชั้ นเรียนแรกเปน ตน มา ที่ เคยไดสั่ ง
สอนและใหความรู รวมถึงความเมตตาแก ศิษย ซึ่งความรูที่ทุกทานไดสั่งสอนนั้นเปนสิ่งที่บมเพาะ
เปนความรูและประสบการณที่สั่งสมมาของศิษยในทุกวันนี้
ขอกราบขอบพระคุณผูที่ไดอุปการะทุนการศึกษาของหลาน ตั้งแตเล็กจนถึงระดับ
ปริญญาโท การศึกษาที่หลานไดมาจะนําไปใชใ หเกิดประโยชนสูงสุด ขอกราบขอบพระคุณความ
เมตตาที่มีตอหลานและครอบครัวมาโดยตลอด กราบขอบพระคุณคะ
สุ ด ท า ยนี้ ก ราบขอบพระคุ ณ พี่ ๆ คุ ณ น า คุ ณ อา และคุ ณ ลุ ง ทุ ก ท า นที่ ก รุ ณ า
เสี ย สละเวลาในการตอบคํ า ถามสั ม ภาษณ และให ค วามช ว ยเหลื อ ในการตอบและแจกจ า ย
แบบสอบถามใหกับหลาน ขอกราบขอบพระคุณพี่ๆ และนาๆ ทุก คนที่หนังสื อพิมพไทยรัฐ นาอวน
พี่ตุก พี่บุญลาภ นาแมว นาปูที่คอยใหกําลังมาโดยตลอด และอีกหลายๆ ทานที่เอยชื่อไมครบ และ
ขอขอบพระคุ ณ ผู สื่ อ ข า วสายเศรษฐกิ จ ทุ ก ท า น ที่ ส ละเวลาตอบแบบสอบถามให กั บ ผู วิ จั ย
ขอบพระคุณทุกกําลังใจ และความชวยเหลือคะ
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1

บทที่ 1
บทนํา
ที่มาและความสําคัญของปญหา
ปจจุบัน การประชาสัมพันธไดรับการยอมรับวามีความสําคัญมากขึ้น โดยเฉพาะในสาขา
การตลาด นัการตลาดเริ่มใหความสําคัญกับนักประชาสัมพันธมากขึ้น ดังที่ Al Ries and Laura
Ries กลาวไวในหนังสือ The Fall of Advertising & The Rise of PR (2002 : 90) วา คนสวนใหญ
สามารถบอกไดวาอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดจากสิ่งที่คนอื่นคิดวาดีที่สุด และแหลงที่มาของความคิดของ
พวกเขาก็มาจากสื่อมวลชน และการบอกปากตอปากเปนสําคัญ แมวาผูคนอาจจะไมเชื่อในทุกสิ่ง
ที่เขาไดอ านจากหนังสื อพิม พ แตสื่อมวลชนก็มี อิท ธิพ ลมหาศาลต อเราอยูดี ซึ่ง หากเปรียบเทีย บ
ระหว า งพลั ง ของสื่ อ แล ว โฆษณาแทบจะมี ค วามน า เชื่ อ ถื อ เป น ศู น ย เช น เดี ย วกั บ Richard
Laermer (2003) กล าวถึง อํา นาจของสื่ อสิ่ง พิ มพ วา ขาวตามหนาหนังสื อพิ มพ มี พลั ง อํา นาจ
มากกวาการโฆษณา นอกจากนี้ยังเปน “สื่อฟรีๆ ” ที่สามารถทําอะไรไดมากกวาการทุมเงินโฆษณา
ในขณะที่ การโฆษณาเปนการลงทุ นราคาแพง ที่สํ าคัญยัง เปนสื่ อประเภทที่ส าธารณชนมองดวย
สายตาไมคอยไวใจมากนัก เรามีอคติกับมัน เพราะปฏิกิริยาจากจิตใตสํานึกของเราจะบอกเสมอวา
“พวกเขายอมจ ายเงิ นโฆษณา เพี ยงเพราะตองการใหเราซื้ อสินคาของเขา แตในทางตรงกั นขาม
ขา ว ตามหนาหนั งสือพิมพ เกี่ยวกั บสินคา ดูเ หมือนเปน การประกาศหรือใหขอมูล เกี่ยวกั บสินคา
ผูอานจะมีความโนมเอียงที่จะเชื่อเนื้อหาเกี่ยวกับสินคาที่อยูในขาวและในบางครั้งผูอานจะเชื่อสิ่งที่
นักขาวเขียนอยางจริงจัง นั่นจึงเปนเหตุผลวา ทําไมการประชาสัมพันธซึ่งเปนการเผยแพรขาวสาร
ของผลิ ต ภั ณ ฑ จึ ง ทวี ค วามสํ า คั ญ มากขึ้ น ในป จ จุ บั น และเป น เครื่ อ งมื อ การสื่ อ สารที่ ท รง
ประสิทธิภาพในการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร
หั ว ใจหลั ก ของประชาสั ม พั น ธ คื อ การให ข อ มู ล ข า วสารที่ ถู ก ต อ ง ครบถ ว น และเป น
ประโยชน เพื่อ ใหผูรับสารมีค วามเขาใจตรงกัน และเกิ ดความรูสึกอั นดีต อองคก รในเวลาตอ มา
แมวาการประชาสัมพัน ธจ ะอาศัยระยะเวลายาวนานกวาจะเห็ นผล แตก็เปนเปาหมายระยะยาว
เหมื อนการตอกเสาเข็ ม ที่มั่ นคง ในขณะที่เ ปน การยากที่จ ะสามารถสรางความน าเชื่ อถือจาก
โฆษณาภายในระยะเวลาอันสั้นใหเกิดขึ้นในใจของผูบริโภคได (Ries, A. and Ries, L., 2002)
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ไมเพียงแตนักการตลาดจะเห็นถึงความสําคัญของการประชาสัมพันธเพิ่มมากขึ้น แทจริ ง
แลว การประชาสัมพันธ เปนงานในระดับนโยบายหรือใกลชิดกับระดับนโยบายที่องคการ สถาบัน
ทุกแหง ทุกประการ ไมวาจะเปนองคการของรัฐบาล หรือองคการภาคธุรกิจเอกชน รวมทั้งองคการ
ที่ไมมุงแสวงหากําไร (Nonprofit Organization) หรือองคการสาธารณกุศลทั้งหลาย (Charitable
Organization) ตางก็นําเอาการประชาสัมพั นธ ไปใช กับองคการสถาบันของตนอยางกวางขวาง
แพรหลาย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสร างสรรคจรรโลงความเข าใจ และความสั มพั นธ อันดีระหวาง
หนวยงานสถาบัน กับกลุมประชาชน ปองกันและแกไขความเขาใจผิด ตลอดจนขจัดและลดสาเหตุ
แหงความขัดแยงตางๆ รวมทั้งการใชการประชาสัมพันธเพื่อสนับสนุนนโยบาย และการดําเนินงาน
ขององคก าร สถาบัน เสริมสรางและรักษา ชื่อเสียง เกียรติคุ ณ ความนิยม เชื่อถื อ ศรั ทธา และ
ความรวมมือสนับสนุนจากประชาชนที่พึงจะมีตอหนวยงานสถาบันของตน (Jefkins, F., 1977:3)
ในการทํ า การประชาสั ม พั น ธ มี ค วามจํ า เป น ต อ งมี ช อ งทางในการเผยแพร และการ
ประชาสัมพันธเปนการสื่อสารที่ใชสื่อมวลชนเปนชองทางในการนําขอมูลขององคกรไปสูประชาชน
ในรูปแบบของการใหขาว การเสนอบทสัมภาษณ บทความ โดยไมมีการซื้อพื้นที่ในสื่อมวลชน นัก
ประชาสัมพันธใชวิธีการสงขาวหรือบทความไปใหกับสื่อมวลชน เพื่อใหสื่อเผยแพรตอ วัน ด วย
วิธีการสื่อสารที่มีลักษณะเฉพาะเชนนี้ สื่อมวลชนจึงมีความสําคัญอยางมากในการที่เปนชองทางที่
จะทําใหการเผยแพรขาวองคกรสําเร็จได สื่อมวลชนที่ เกี่ยวของกับการประชาสัมพันธขององคกร
ธุรกิจภาครั ฐและเอกชนอย างมากก็คือ สื่อมวลชนสายเศรษฐกิจ เนื่องมาจากขาวสารเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจเปนที่ตองการของผู อา น เพราะเศรษฐกิจเขามามีบทบาทตอการดําเนิ นชี วิตประจํา วัน
ของประชาชนและการดําเนินกิจการขององคกร ความตองการดังกลาว จึงทําใหสื่อมวชนใหความ
สําคัญ กับ การนําเสนอขาวเศรษฐกิจ โดยมีก ารจัดพื้นที่เฉพาะสําหรับการรายงานขาวเศรษฐกิ จ
เพราะเปนเรื่องเกี่ยวกับความเปนอยูและปากทองของประชาชน ขาวเศรษฐกิจบางประเภทที่สงผล
กระทบกับประชาชนโดยตรง เชน ขาวขึ้นราคาน้ํามัน ขาวขึ้นราคาแกสหุงตม รวมทั้งข าวนโยบาย
ใหมๆ ของรัฐบาลที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจที่สงผลตอการดําเนินงานขององคกร
จะเห็ นได วา ข าวเศรษฐกิ จมีค วามสํา คัญ ทั้งในมุม มองของสื่อ มวลชนที่ถื อเปน หนาที่ ที่
สื่อมวลชนจะต องนําเสนอเพื่อประโยชนของประชาชน และยังมี ความสํ าคัญในมุม มองของการ
ประชาสั ม พั น ธ ข ององค ก ร จากสภาพการทํ า งานของนั ก ประชาสั ม พั น ธ ที่ เ ป น ผู ส ง ข า ว
ประชาสัมพันธใหแกสื่อมวลชน เพื่อพิจารณาคัดเลือก ตีพิม พ เผยแพร ทําใหในแตละวันจะมีขาว
จํานวนมากที่ผูสื่อขาวตองคัดเลือก ในขณะที่พื้นที่ที่จะลงขาวนั้นมีเนื้อที่พอสําหรับไมกี่ขาวเทานั้น
และแตล ะวัน ขา วประชาสั มพั นธจ ากนัก ประชาสัม พันธ ที่ส งใหสื่อ มวลชนก็มี จํา นวนมากเชน กัน
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ดังเชนที่ Dennis L. Wilcox (2005 : 125) ไดกลาววา ใน 1 สัปดาห สื่อสารมวลชนจะไดรับขาว
ประชาสัมพันธ ประมาณ 300 – 500 เรื่อง แต ประมาณรอยละ 55 - 97 ของขาวประชาสัมพันธที่
สงจากนักประชาสัมพันธสูสื่อมวลชนนั้นไมเคยไดรับการเผยแพรในสื่อมวลชนเลย ซึ่ง เปนลักษณะ
การดําเนินงานขาวและลักษณะการทํางานของสื่อมวลชนตามปกติ
อย างไรก็ตามการเผยแพรขาวประชาสัมพั นธ เปนวิธี การดํา เนินงานประชาสัม พันธ ที่
เกี่ยวของกับการจัดเตรียมขอมูลใหแกสื่อมวลชน ดวยความคาดหวังวา ขอมูลเหลานั้นจะไดรับการ
เผยแพรสูสาธารณชน ซึ่งเรียกกระบวนการนี้วา การเผยแพรขาวสาร (Publicity) (Willcox, D. L.,
2001: 60) นักประชาสัมพันธจึงตองทํางานอยางหนัก และตอเนื่องในการหาวิธีการ ที่จะทําใหขาว
ประชาสัมพันธขององคกรที่เขียนขึ้นมาแลวนั้น ไดรับการเผยแพรผานสื่อสารมวลชนไปสูประชาชน
เปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
การเผยแพรขาวสารของการประชาสัมพั นธ มีจุดประสงคเพื่อ ที่จ ะใหสื่อ มวลชนเผยแพร
ข า วนั้ น ๆ แต ข า วที่ ส ง ไปนั้ น ไม จํ า เป น ที่ จ ะได รั บ การตี พิ ม พ ห รื อ เผยแพร เ สมอไป ดั ง ที่ Doug
Newsom และ Tom Siegfried (1981 : 89) ไดก ลาวเอาไวในคํา จํากัดความของขาว
ประชาสัมพันธวา”ขาวคือสิ่งที่ไดตีพิมพในหนังสือพิมพ และสิ่งที่ไดออกอากาศในรายการขาวทาง
วิทยุและโทรทัศน ” “ขาวนั้นไม ใช สิ่ง ที่ทาน (นักประชาสัม พันธ) คิ ดว ามั นเปน ขาวหรือประธาน
กรรมการบริษัท คิดวามันเปนขาว” จึง เห็ นไดชั ดวา ขาวประชาสัมพั นธที่ นัก ประชาสัม พัน ธคิดวา
เปนขาวนั้น ตามความจริ งแลวอาจไม ใช ขาวก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุ ลยพินิ จในการคัดเลือกขาวของ
ผู สื่ อข า วหรื อบรรณาธิ ก ารข า วนั่ น เอง จากที่ ก ล า วมานี้ ยิ่ ง เน นให เ ห็ น ถึง ความสํ า คั ญ ที่ นั ก
ประชาสัมพันธจะตองเขาใจถึงลักษณะการทํางาน รวมไปถึงทัศนคติของผูสื่ อขาว เพื่ อนํามาปรับ
ใช ในการทํ างานประชาสัมพั นธ เพื่อที่ จะทํ าให ขาวประชาสั มพันธ ขององคก รมี โอกาสไดรั บการ
เผยแพร ในสื่อมวลชน โดยเมื่ อพิจารณาในแงข องการทํางานดานขาวโดยตรงแล ว บุค ลากรที่ถื อ
เปนกําลังหลักของการทํางานดานขาวก็คงจะไมพน “นักขาว” หรือ “ผูสื่อขาว” ซึ่งถือวาเปนบุคคลที่
สําคัญที่สุด เพราะหากไมมีบุคคลในตําแหนงนี้ ก็จะไมมีขอมูลขาวสารหรือวัตถุดิบที่นํามาผลิตขาว
ออกมาได (สุภ า ศิริมานนท, 2528) นักขาวเปรียบไดกับ Gatekeeper ในกระบวนการสื่ อสารสู
มวลชน หรืออีกนัยหนึ่ง เปนผูใ ชวิจารณญาณในการคั ดเลือกกลั่ นกรองขาวสารและทั ศนะวิจารณ
ตอปญหาตางๆ ในสังคมกับประชาชน
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พรทิพย วรกิจโภคาทร (2526: 16) ไดสรุปถึงสาเหตุของการที่ขาวประชาสัมพันธไมไ ดรับ
การตีพิมพเ ผยแพรและหลักการคัด เลือกขาวประชาสั มพั นธ ไว 3 ประเด็น คื อ ประเด็น ดา น
คุณ ภาพของขา ว ไดแ กคุณ คา ของขาว (News Values) ประเด็น ดา นการจั ดส งขา ว คื อจั ดส ง
ถูกตอง จัดสงถูกคน สงขาวในจํานวนที่เหมาะสม และประเด็นที่ 3 คือประเด็นดานนักหนังสือพิมพ
หรือผูสื่อขาวนั่นเอง เนื่องจากผูสื่อขาวจะเปนผูตัดสินใจในการคัดเลือกวาจะตีพิมพเผยแพรขาวนั้น
หรือไมและจะเผยแพรเ นื้อ หาไปในแบบใด “สํา หรั บคุ ณภาพของข าวและการจัด สง ขา วนั้ น จะมี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากน อ ยเพี ย งไรขึ้ น อยู กั บ นั ก ประชาสั ม พั น ธ เ อง แต อ งค ป ระกอบที่ สํ า คั ญ คื อ
นักหนังสือพิมพ (ผูสื่อขาว) เพราะการที่จะบอกวาขาวนี้สมควรจะไดรับการตีพิมพเผยแพรหรือไม
ขึ้นอยูกับนักหนังสื่อพิมพ (ผูสื่อขาว) ทั้งสิ้น”
วิรัช ลภิ รัตนกุล (2549: 182) ไดกล าวถึง หนาที่ของสื่ อมวลชนวาเปน ผู กรองสาร
(Gatekeeper) ซึ่งหมายถึง การตัดสินใจของผูสื่อสารในการที่จะกลั่นกรองหรื อพิจ ารณาขาวสาร
ตางๆ ก อนที่ จะสงออกไปยังกลุมประชาชน จากความสําคัญของสื่อมวลชนและผูสื่อขา วนี้ ทําให
ในการดํา เนิน งานดา นประชาสั ม พั นธ ข ององค กรธุ รกิ จ ทั้ง ภาครัฐ และเอกชนจะต อ งมี ก ารทํ า
กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธรวมอยูดวยเสมอ
สื่อมวลชนสัมพันธ (Media Relations) ถือวาเปนรากฐานสําคัญมิใชเฉพาะแหลงขาวผูที่
ปฏิ บัติ งานดา นการประชาสั มพันธ หรือการสื่อ สารการตลาดเทา นั้น ทั้ งนี้ความสัมพั นธดัง กลาว
เปนไปเพื่ อสร างภาพพจนที่ดี ใหกั บสิ น คา บริก าร และองคก รตา งๆ โดยอาศัย สื่ อมวลชนเป น
สื่อกลาง หรือชองทางในการเผยแพร ขาวสาร ดัง นั้น การสร างสัม พัน ธภาพระหวางแหลง ขาวกับ
สื่อมวลชนนั้นจึง ถือวาเป นภารกิจปกติที่ควรปฏิบั ติตอกันอยา งสม่ํา เสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่ งนั ก
ประชาสัม พันธ ซึ่ง ปกตินั กประชาสั มพั นธ จะตอ งอํา นวยความสะดวก ใหความชวยเหลื อ หรือ
บริการสื่อมวลชน ในลักษณะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เพื่อสรางโอกาสที่จะชวยใหขอมูลขาวสาร
ขององคกรไดรับการเผยแพร และนําเสนอผานสื่อมวลชน (ภาณุพงศ อัฐฐะประภาส, 2544)
โดยสรุป กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ คือ กิจกรรมที่นักประชาสัมพันธดําเนินการหรือทําขึ้น
เพื่ อสื่ อสารและสรางความสั มพั นธ กับสื่อมวลชน โดยมุง หวังใหสื่ อมวลชนเปนตัวกลางในการ
เผยแพรข าวสารขององค กร ได แก การจั ด ทํา เอกสารขา วประชาสั ม พั น ธ การจั ดทํ าภาพข า ว
ประชาสัม พัน ธ การจัด ทํา บทความและสารคดี การจัด ทํา แฟ มคูมือสํ าหรับ แจกใหแก สื่อ มวลชน
การจัดใหสัมภาษณและแถลงขาวแกสื่อมวลชน การจัดใหมีรายการปฐมทัศนแกสื่อมวลชน การจัด
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ใหมีการรวมรับประทานอาหารระหวางฝายจัดการกับสื่อมวลชน การจัดพาสื่อมวลชนชมกิจการ
เปนตน
การทํากิจ กรรมสื่ อมวลชนสั ม พันธนั้นก็เ พื่อการเผยแพรขอมูล ขององคก าร สินคาหรือ
บริการ โดยมีสื่อมวลชนเปนตัว กลางในการเผยแพร ซึ่งนักประชาสัมพันธมี หนาที่ในการใหขอมูล
ใหความรวมมือ อํานวยความสะดวก ใหความชวยเหลือ หรือบริการสื่อมวลชน เพื่อสรางโอกาสที่
จะชวยใหขอมูลขาวสารขององคกรไดรับการเผยแพร และนําเสนอผานสื่อมวลชน นอกจากนั้นนัก
ประชาสัม พันธยังสรางความสัมพันธใ นแบบเปนทางการและไมเ ปน ทางการระหวางบุค คลกับ
ผูสื่อขาวได ซึ่งจะสามารถเปนขอไดเปรียบในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารตางๆ กับผูสื่อขาว ที่จะ
กอใหเกิดประโยชนซึ่งกั นและกัน เชน การเปนแหลงข าวของกันและกัน เมื่อนักประชาสัมพันธไ ด
ทราบขาวใหมๆ ในแวดวงธุรกิจที่มีคุณคาก็สามารถบอกใหผูสื่อขาวที่ตนรูจักได หรือเมื่อผูสื่อขาวมี
ความสัมพั นธและทัศนคติที่ดีต อนั กประชาสัมพันธแ ลว เมื่อเกิดเหตุก ารณ ตา งๆ ที่เกี่ยวของกับ
องคก รของของนั กประชาสั มพั นธ นั กขา วก็ สามารถเตื อนใหนั กประชาสัม พันธ เตรีย มตั วหาและ
วางแผนในการแกไขสถานการณไดทันทวงที
จากความสํ า คั ญ ของตั ว ผู สื่ อ ข า วและการดํ า เนิ น กิ จ กรรมสื่ อ มวลชนสั ม พั น ธ ข องนั ก
ประชาสั ม พั น ธ ผู วิ จั ย จึ ง เลื อ กศึ ก ษาทั ศ นคติ ข องผู สื่ อ ข า วสายเศรษฐกิ จ ที่ มี ต อ อาชี พ การ
ประชาสัม พัน ธแ ละกิจกรรมสื่ อมวลชนสัม พัน ธ เพื่อใหผ ลการวิจั ยจะเปนองคความรูที่ผูประกอบ
วิช าชี พประชาสัม พัน ธไ ดนํ ามาปรับ ใช ในการทํ างานและการวางแผนการทํ ากิ จกรรมสื่ อมวลชน
สัมพันธใหมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสูงสุด

ปญหานําวิจัย
1. ผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจมีทัศนคติตออาชีพการประชาสัมพันธอยางไร
2. ผูส ื่อขาวสายเศรษฐกิจมีทัศนคติตอนักประชาสัมพันธอยางไร
3. ผูส ื่อขาวสายเศรษฐกิจมีทัศนคติตอกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธอยางไร

6

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาถึงทัศนคติของผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจที่มีตออาชีพการประชาสัมพันธ
2. เพือ่ ศึกษาถึงทัศนคติของผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจที่มีตอนักประชาสัมพันธ
3. เพือ่ ศึกษาถึงทัศนคติของผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจที่มีตอกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ
สมมติฐาน
1. ผูสื่ อข าวสายเศรษฐกิจที่ มี เพศ อายุงาน และสาขาวิ ชาที่สํ าเร็ จการศึก ษาแตกตา งกัน มี
ทัศนคติตออาชีพการประชาสัมพันธแตกตางกัน
2. ผูสื่ อข าวสายเศรษฐกิจที่ มี เพศ อายุงาน และสาขาวิ ชาที่สํ าเร็ จการศึก ษาแตกตา งกัน มี
ทัศนคติตอนักประชาสัมพันธแตกตางกัน
3. ผูสื่ อข าวสายเศรษฐกิจที่ มี เพศ อายุงาน และสาขาวิ ชาที่สํ าเร็ จการศึก ษาแตกตา งกัน มี
ทัศนคติตอกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธแตกตางกัน
ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจจากสื่อ 5 ประเภท คือ หนัง สือพิมพ
โทรทัศน สํานักข าว เว็บไซต และนิ ตยสาร โดยยึดหลั กตามรายงานประจําปของสมาคมผูสื่ อขา ว
เศรษฐกิจ
นิยามศัพท
ทัศนคติ หมายถึง ความรูสึกนึกคิด ความเชื่อ การรับรู และความโนมเอียงของผูสื่อขาว
เศรษฐกิจ ที่มีตออาชีพการประชาสัมพันธและกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ โดยเปนไปไดทั้งเชิงบวก
เชิงลบ และทัศนคติเปนกลาง
ผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจ หมายถึ ง ผูสื่ อขา ว หั วหน าขาวเศรษฐกิจ บรรณาธิ การ ผูชว ย
บรรณาธิการ ผูชวยหัวหนาขาวเศรษฐกิจที่รับผิดชอบการทําขาวเศรษฐกิจ
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อาชีพการประชาสัมพันธ หมายถึง ลักษณะการทํางานของบุคคลที่ไดรับคา ตอบแทน
จากการทํ า งาน โดยเป น การทํ า งานที่ มี ห น า ที่ ใ นการเผยแพร ข า วสารความรู ข ององค ก รไปสู
ประชาชน โดยมีการดําเนินการอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ เพื่อเสริมสรางความสัมพันธและความ
เขาใจอัน ดีร ะหวางองคกรกับประชาชน ทั้ ง นี้ เพื่ อใหไ ดรั บความรวมมือและการสนับสนุนจาก
ประชาชน โดยองคประกอบหลักในงานประชาสัมพัน ธ คือ การวางแผนเพื่อสนั บสนุนการจัดการ
ขององคกร การจัดการความสัมพันธระหวางองคกรและผูที่มีสวนเกี่ยวข อง การตรวจสอบติดตาม
ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมของคนภายนอกและภายในองค ก ร การสร า งและรั ก ษาการสื่ อ สาร
สองทิศทางระหวางองคกรและสาธารณชน เปนตน
นักประชาสั มพันธ หมายถึง บุ คคลที่ ทําหนาที่เผยแพรขาวสารและสร างภาพลั กษณ
ใหแกองคกร โดยอาศัยสื่อมวลชน คุณสมบัติของนักประชาสัมพั นธมีดังนี้ คือ มีความสามารถใน
การดําเนินการใหคําแนะนําเกี่ยวกับนโยบายประชาสัมพันธใหสอดคลองกับนโยบายขององคกร มี
ความสุขุมรอบคอบ มองเห็นปญหาและทางแกไข มี ความรูรอบตัว และมีความรูในดานเศรษฐกิจ
สัง คม การเมือง การบริหาร มีความสามารถในการติด ตอ สื่อสาร มีมนุษ ยสัมพัน ธที่ดี เปน ผูที่มี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความซื่อสัตย และเปนผูที่มีความรับผิดชอบตอสังคม เปนตน
กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ หมายถึง กิจกรรมที่นักประชาสัมพันธดําเนินการหรือจัดทํา
ขึ้นเพื่ อสื่อ สารและสรางความสั มพันธ กับสื่อมวลชน โดยมุ งหวังใหสื่อมวลชนเปนตัว กลางในการ
เผยแพรข าวสารขององค กร ได แก การจั ด ทํา เอกสารขา วประชาสั ม พั น ธ การจั ดทํ าภาพข า ว
ประชาสัม พัน ธ การจัด ทํา บทความและสารคดี การจัด ทํา แฟ มคูมือสํ าหรับ แจกใหแก สื่อ มวลชน
การจัดใหสัมภาษณและแถลงขาวแกสื่อมวลชน การจัดใหมีรายการปฐมทัศนแกสื่อมวลชน การจัด
ให มีก ารร วมรับประทานอาหารระหวา งฝ ายจั ดการกั บสื่ อมวลชน การจัดพาสื่ อมวลชนเยี่ ยมชม
องคกร การนําสื่ อมวลชนดูง านตางประเทศ การพบปะ สั ง สรรคกับสื่ อ มวลชน การติดต อ
ประสานงานกั บ สื่ อ มวลชน นอกจากนั้ น สิ่ ง ที่ นั ก ประชาสั ม พั น ธ ค วรทํ า ในการเสริ ม สร า ง
ความสัมพันธที่ดีกับสื่อมวลชนก็คือ การใหเกียรติสื่อมวลชนอยางทัดเทียมกัน ใหความเปนกันเอง
กับสื่ อมวลชน มี ความตรงไปตรงมา และใหค วามร วมมื อ กับ สื่ อมวลชน เปน ตน ส วนสิ่ ง ที่นั ก
ประชาสั ม พั น ธ ไ ม ค วรกระทํ า ก็ คื อ ไม ก า วก า ยวิ ธี ก ารทํ า งานของสื่ อ มวลชน ไม พู ด จาโกหก
สื่อมวลชน และไมทําตัวเปนอุปสรรคในการทํางานของสื่อมวลชน เปนตน
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ผลการวิจัยจะชวยให นักประชาสัมพันธมีความเขาใจในลักษณะการทํางาน และทัศนคติ
ของผูสื่ อข าวสายเศรษฐกิจมากขึ้น ซึ่ งจะเปน องคความรูที่นักประชาสัม พันธส ามารถนําไปใช
วางแผนกลยุทธและการทํางานในดานสื่อมวลชนสัมพันธใหมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมาก
ขึ้น รวมถึ ง มี ป ระโยชน ต อการหลี กเลี่ ยงป ญ หา ความขั ดแย ง ที่ เ กิด จากลั กษณะการทํ า งานที่
แตกตางกันของผูสื่อขาวและนักประชาสัมพันธได
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บทที่ 2
แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษางานวิจัย “ทัศนคติของผูสื่ อข าวสายเศรษฐกิจที่มีตออาชีพ การประชาสัม พัน ธ
และกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพัน ธ” (Economic Reporter’s Attitude toward Public Relations
Profession and Media Relations Activity) มีความเกี่ยวของกับแนวคิด และเอกสารงานวิจัย
ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

แนวคิดเรื่องการประชาสัมพันธ
แนวคิดเรื่องสื่อมวลชนสัมพันธ
แนวคิดเรื่องสื่อมวลชน คุณคาขาวและจรรยาบรรณวิชาชีพ
แนวคิดเรื่องทัศนคติ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ

1. แนวคิดเรื่องการประชาสัมพันธ
วิ ช าการประชาสั ม พั น ธ เ ป น วิ ช าชี พ ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น ในทุ ก วงกรเมื่ อ ไม น านมานี้ นั บ วั น การ
ประชาสั มพันธจ ะยิ่งมีความสําคัญ และมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นไม วาจะเปน หนวยงานในภาครั ฐ ธุรกิจ
อุตสาหกรรม และสถาบันต างๆ ต างก็ใหความสําคัญกั บงานประชาสัมพัน ธ เพราะหนวยงานเหลานั้น
จําเปนตองทําการติดตอสื่อสารกับประชาชนทั้งสิ้น (ลักษณา สตะเวทิน 2542: 60)
ความหมายและความสําคัญของการประชาสัมพันธ
คําวา “การประชาสัมพันธ” ตรงกับภาษาอังกฤษวา Public Relations ซึ่งเปนคําที่ใชกัน
แพรหลายมากในปจจุ บัน ทั้งนี้ เพราะงานประชาสัม พัน ธกํ าลังเปนที่ไดรับความสนใจดวยเหตุที่
เปนงานที่ชวยสรางเสริมความเขาใจอันดีระหวางองคการกับกลุมประชาชนที่เกี่ยวของกับองคการ
นั้ น ๆ ถ า จะพิ จ ารณาดู ถึ ง ศั พ ท ร ะหว า งภาษาไทยกั บ ภาษาอั ง กฤษแล ว จะเห็ น ได ว า สามารถ
กลมกลืน กันไดอ ยางถู กตอ งและเหมาะสม คื อ ประชา (Public) แปลวา กลุมคน และสั มพันธ
(Relations) แปลวา ความเกี่ยวของผูกพั น ซึ่ งเมื่อ รวมกันแลว คํ าวา ประชาสัมพัน ธ ก็ คือ การ
เกี่ยวของผูกพันกับประชาชน
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ในอดีตที่ผานที่มา ไดมีผูใหคําจํากัดความเกี่ยวกับการประชาสัมพันธไวมาก และมักจะมีผู
เขาใจผิดเสมอๆ ถึงความหมายและบทบาทที่แทจริงของการประชาสัมพันธ จึง มีนักวิชาการและ
ผูเชี่ยวชาญทางการประชาสัมพันธหลายทานไดใหความหมายของการประชาสัมพันธไวดังนี้
Scott M. Cutlip, Allen H. Center & Glen M. Broom (2006: 5) ไดอธิบายความหมาย
ของการประชาสัม พัน ธว า การประชาสัมพั นธ คื อ หนาที่ในการจัดการที่ กําหนด สร าง และธํ ารง
รักษาไวซึ่งความสําพันธที่กอใหเกิดประโยชนแกทั้ง สองฝาย คือระหวางองคการกับประชาชนกลุม
ตางๆ ซึ่งความสําเร็จหรือความลมเหลวขององคการขึ้นอยูกับประชาชนกลุมตางๆ เหลานั้น
วิรัช ลภิรัตนกุล (2549: 21) ไดกลาวโดยสรุปคําจํ ากัดความของการประชาสัมพันธจาก
สมาคมและสถาบันรวมถึง นักวิช าการและผู เ ชี่ ยวชาญทางดานการประชาสั ม พั นธ ไววา การ
ประชาสัมพันธ ก็คือ การเสริมสรางความสัมพันธและความเขาใจอันดี ระหวางองคการสถาบันกับ
กลุมประชาชนที่เกี่ยวของ เพื่อหวังผลในการรวมมือและสนับสนุนจากประชาชน
สําหรับ สมาคมวิช าชี พทางด านการประชาสัมพัน ธซึ่ งทํ าหน าที่ ในการควบคุมมาตรฐาน
แหงวิชาชีพ รวมทั้งหนาที่ใหการศึกษาและอบรมผูประกอบวิชาชีพนักประชาสัม พันธไดใหนิยาม
ของการประชาสัมพันธไวดังนี้
สมาคมการประชาสัม พัน ธแห งสหราชอาณาจัก ร (The British Institute of Public
Relations, 1975 อางถึงในวิรัช ลภิรัตนกุล, 2549: 13) ไดใหคํานิยามวา การประชาสัมพันธ คือ
การปฏิบัติงานด วยการวางแผนอย างสุขุมรอบคอบ มีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง เพื่อสรางและ
ธํารงไวซึ่งความเขาใจอันดีระหวางสถาบันและประชาชนกลุมตางๆ
สมาคมการประชาสัม พันธ แห งประเทศสหรัฐ อเมริก า (Public Relation Society of
American หรือ PRSA, 1970 (อางถึงในวิรัช ลภิรัตนกุล, 2549: 13) ไดใหคําจํากัดความของการ
ประชาสัมพันธวา เปนอาชีพที่ใหบริการผลประโยชนอย างถูกตองตามกฎหมายแก บรรดาลู กจาง
และผูวาจาง อาชีพ การประชาสัมพัน ธจึง มีวัตถุประสงคพื้นฐานอยู ที่ค วามเข าใจอัน ดีแ ละความ
รวมมือกันระหวางกลุมตางๆ และสถาบันสังคม
สมาคมการประชาสั ม พั น ธ ร ะหว า งประเทศ (International Public Relations
Association) (อางถึงในวิรัช ลภิ รัตนกุ ล, 2549: 13)ไดใหความหมายของการประชาสัมพันธว า
เปนภาระหนาที่ของฝายบริหาร (Management Fuction) ซึ่งตองอาศัยการวางแผนที่ดีและมีการ
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กระทําอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ เพื่อสรางสรรคและธํารงไวซึ่งความเขาใจอันดี มีความเห็นอก
เห็นใจ และไดรับการสนับสนุนจากกลุม ประชาชนที่ส ถาบัน เกี่ยวของ โดยองคการจะตองใช
วิธี การประเมิน ถึงประชามติ ที่ประชาชนมีต อองคก ร และนํามาใชประกอบเปน แนวทางในการ
พิจารณากําหนดเปนแผนงานและนโยบายขององคกร เพื่อให สอดคลอ งกับประชามติหรือความ
ตองการประชาชน พร อมทั้ง ใช วิธี เผยแพร กระจายขาวสารสูประชาชน เพื่อ ใหเกิดความร วมมือ
และบรรลุถึงผลประโยชนรวมกันของทั้งสองฝาย คือ องคการและกลุมประชาชนที่เกี่ยวของ
อรุณ งามดี (2527: 3-4) กลาวา การประชาสัมพันธเปนเรื่องของ
1. ความสัมพันธระหวางสถาบันกับกลุมประชาชนและระหวากลุมประชาชนดวยกัน
2. วิธีการหรือการใชเครื่องมือเพื่อสรางความสัมพันธอันดีตอกัน
3. สภาพและคุณภาพของความสัมพันธระหวางหนวยงานกับประชาชน
4. ตรวจสอบและแกความเขาใจผิดที่มีตอสถาบัน
5. การอธิบายชี้แจงใหประชาชนเขาใจเกี่ยวกับสถาบัน
6. การปรับปรุงสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางกัน
7. การติดตอสื่อสารสองทางเพื่อทราบความตองการ ทัศนะทาทีของกันและกัน
8. การเอาชนะจิตใจหรือประชาชมติเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ลักษณา สตะเวทิน (2542: 8)สรุปไววางานประชาสัมพันธหรือนักประชาสัมพันธมีหนาที่
อยู 3 ประการ คือ
1. ตรวจสอบและประเมินประชามติที่มีตอสถาบันของตน ทั้งนี้เพื่อใหทราบถึงความรูสึก
ของประชาชนที่มีตอสถาบันนั้น
2. ใหคําปรึกษาแกผูบริหารเกี่ยวกับวิธีการที่จะดําเนินการประชาสัมพันธ
3. ใช การสื่ อสารในอัน ที่จะมีอิ ทธิ พลโน มนา วประชามติ หรือ กล าวอีก ประการหนึ่ง คือ
นักประชาสัมพันธก็คือคนกลางในระบบการติดตอสื่อสารระหวางองคการกับประชาชนที่ดําเนินอยู
อยางตอเนื่อง
จากความหมายและคําจํากัดความของการประชาสัมพันธที่ไดกลาวมาขางตน สรุปไดวา
การประชาสัมพันธ คือ การเผยแพรขาวสารความรูขององคกรไปสูประชาชน โดยมีการดําเนินการ
อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ เพื่อเสริม สรางความสัมพันธและความเขาใจอัน ดีระหวางองคกรกั บ
ประชาชน ทั้งนี้ เพื่อใหไดรับความรวมมือและการสนับสนุนจากประชาชนนั่นเอง
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ลั กษณา สตะเวทิ น (2542: 9)ได กล า วถึ ง ความสํ า คัญ ของการประชาสั ม พั น ธ ไ ววา การ
ประชาสัมพัน ธถือไดว ามีบทบาทและมีความสํ าคัญ ยิ่งในสั งคมปจ จุบั นไมว าจะเปน หนวยงานของรัฐ
เอกชน หรือหนวยงานประเภทอื่นๆ เพราหนวยงานเหลานี้จําเปนตองทําการติดตอสื่อสารกับประชาชน
โดยมุงหวังใหเกิดการสรางเสริมสัมพันธภาพอันดี กอใหเกิดความเขาใจที่ถูกตอง มีทัศนคติที่ดีตอกันทั้ง
องคการและประชาชน การสื่อสารสองทางซึ่งเปนวิธีการสําคัญวิธีหนึ่งไดถูกนํามาใชสงขาวสารตางๆ ไป
ถึง ประชาชนเพื่อสรา งความเขาใจ และในขณะเดีย วกันก็ได รับฟงความคิด เห็นที่ สะทอนกลับมาจาก
ประชาชนดวย จึงถือไดวาการประชาสัมพันธเปนตัวเชื่อมโยงความคิดเห็นและการสรางความเขาใจอัน
ดีแกสถาบันและสังคม และเสริมสรางใหเกิดความรวมมืออันดี นอกจากนั้น การประชาสัมพันธยังเปน
ประโยชนอยางยิ่งตอระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่ประชาชนในประเทศมีสิทธิที่ตนจะไดรับรู
ขาวสารตางๆ และดวยสภาพทางสัง คม เศรษฐกิจและการเมื องในปจจุบันที่มีความยุ งยากซับซอน ได
กําหนดใหส มาชิกในสัง คมตองทําการติดตอสื่อสารกัน การประชาสัมพัน ธจึงเขามามีบทบาทสําคัญใน
การทําหนาที่เปนสายใยสรางความเขาใจ โดยการสรางรายงานขอเท็จจริง ชี้แจง และเสนอความคิดเห็น
ตา งๆ ดั งนั้น องค การทุก ประเภทจึ งตอ งยอมรับในเรื่อ งของการแสดงความคิด เห็ นและประชามติข อง
ประชาชน
โดยวัตถุประสงคของการประชาสัมพันธมี ดังนี้
1. เพื่อสรางความรู ความเขาใจ เผยแพรและชี้แจง สรางความนิยม และใหสาธารณชน
รั บ รู ถึ ง บทบาท นโยบาย เป า หมายและวั ต ถุ ป ระสงค ข ององค ก าร ซึ่ ง สาธารณชนนั้ น จะต อ ง
ประกอบดวยประชาชนที่เปนสมาชิกขององคการและประชนชนภายนอกองคการ
2. เพื่อสรางชื่อเสียงและปอ งกันชื่อเสียงขององคก าร และสรางความสัมพันธ อัน ดีใ ห
องคก ารเป นที รูจั ก ได รับ ความไว วางใจ ยกยอ ง ศรัท ธา โดยการแสดงเจตนารมณที่ ถูก ตอ งตาม
บรรทัดฐานของสังคม เปนการกระทําดี และสรางสรรคความเจริญกาวหนาแกสังคม
3. เพื่อแสวงหาความรวมมือและการสนับสนุนจากประชาชน เชน การเสนอรางกฎหมาย
การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบตางๆ ถามีการประชาสัมพันธใหกลุมประชาชนมีความรูความเขาใจก็
ยอมไดรั บความร วมมื อและสนับสนุน ฉะนั้ นการตรวจสอบและประเมิ นผลความคิด เห็น หรื อ
ประชามติของประชาชนยอมมีความสําคัญตอองคการ ซึ่งจะนํามาสูภาพพจนขององคการในที่สุด
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คุณลักษณะของการประชาสัมพันธ
การประชาสัมพั นธ เปนการดําเนิ นกิจกรรมเพื่อ เสริม สร างทัศนคติและความสัม พัน ธข อง
หนวยงานกับสาธารณชนที่เกี่ยวของ งานประชาสัมพันธจึงมีคุณลักษณะของกิจกรรม ดังนี้
1. การประชาสัมพันธเปนการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) คือเปนการ
เผยแพรขาวสารและความคิดเห็นจากองคการไปสูประชาชนและรับฟงความคิดเห็นและประชามติ
จากประชาชนที่สะท อนกลับมา เพื่อนํามาใชใ นการดําเนินงานใหเกิดความพึง พอใจทั้ง สองฝาย
คือ ทั้งองคการและประชาชนที่เกี่ยวของกับการประชาสัมพันธ
2. การประชาสัมพัน ธเปนการสื่อสารเพื่อโนมน าวใจ โดยตั้งอยูบนหลั กของความเปน
จริง เพื่อมุงใหเกิดความนาเชื่อถือและปฏิบัติตามโดยสมัครใจ
3. การประชาสัม พันธเปนการดําเนินงานอยา งสม่ําเสมอและตอเนื่อง หวัง ผลระยะยาว
เพื่อใหประชาชนเกิดความศรัทธาและใหความไววางใจแกองคการตลอดไป ซึ่ง จะทําใหองคการ
ดําเนินการอยูได
4. การประชาสัมพันธเปนกิจกรรมการดําเนินงานอยางเปนระบบมีการวางแผนกอนการ
ดําเนินงาน และมีการประเมินผลหลังจากการดําเนินการเสร็จสิ้น เพื่อให กิจกรรมตางๆ เหลานั้น
บรรลุซึ่งวัตถุประสงคตามที่ตั้งเปาไว
หลักการดําเนินงานประชาสัมพันธ
การประชาสัมพันธนับเปนสวนประกอบที่สําคัญของการบริหารงานเพื่อใหกิจการทั้งหลาย
ดําเนินไปดวยดี มีการประสานผลประโยชนซึ่งกันและกัน ใหประสบความราบรื่นและความสําเร็จ
ไดรับ การสนับสนุน และเปนที่ยอมรับ ของประชาชนในสังคม นอกจากนั้น การประชาสัม พันธ ยัง
เปนกลไกแหงการชักนําความประทับใจและภาพพจนจากองคการไปสูประชาชนดวยวิธีการบอก
กลาว ชี้แจง อันกอใหเกิดความรูความเขาใจจากสาธารณชนโดยทั่วไป
วิรัช ลภิรัตนกุล (2529: 13) ไดเสนอแนวความคิดของการประชาสัมพันธ ในเชิงทฤษฏี
และวิธีปฏิบัติวา แนวความคิดของการประชาสัมพันธมักจะเกี่ยวของกับสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้
1. เปนความพยายามอยางมีระเบียบแบบแผนจากฝายจัดการหรือฝายบริการ
2. เปนการประเมินถึงความรูสึกนึกคิดของประชาชน
3. เปนความสัมพันธระหวางองคการหรือสถาบันกับประชาชน
4. เปนการกระทําที่ยึดหลักการสื่อสารสองทาง
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5. เปนการสรางและชักจูงประชามติที่อยูในกรอบแหงจริยธรรม
6. เปนการสื่อสารไปสูประชาชนเพื่อสรางบรรยากาศแหงความเขาใจและความพอใจ
รวมกัน

7. เปนการกระทําเพื่อใหเกิดการยอมรับและความนิยมจากประชาชน

ลั ก ษณา สตะเวทิ น (2542: 87) ได กล าวถึ ง แนวความคิ ด ของการประชาสั ม พั น ธ ว า การ
ประชาสัมพัน ธเปนการสื่อสารแบบหนึ่ งซึ่งตองอาศัยผู มีความรูความสามารถและความชํา นาญเฉพาะ
ดา นในการดํา เนินงาน สรางสรรค ความรู ความเขาใจ และความสั มพันธ อัน ดีซึ่ งกันและกัน ระหวาง
องคการกับสาธารณชนที่เกี่ยวของ เพื่ อก อใหเ กิดการสนับสนุนและการรวมมือ ความเชื่อถือศรั ทธา
ตลอดจนเพื่อเปนการสรางชื่อเสียง ความนิยม และความไววางใจอันจะเปนประโยชนตอการดําเนินงาน
ขององคการ
ในการดํ าเนิ นงานเกี่ ย วกั บการประชาสั ม พั นธ มี แ นวความคิ ดที่ ส ามารถมองไดอ ยู 2
ประการ คือ
1. การประชาสัม พัน ธเ ปน สว นหนึ่ง ของงานบริ หารองค การที่ เกี่ ยวขอ งกั บนโยบายการ
กําหนดทิศทางกลยุทธ การดําเนินงานขององคก ารเปนการตัด สิ นของผูบริหารระดับสู งที่ฝ าย
ประชาสัมพั นธ จะตองมีสวนรวมอยางใกลชิ ด ดัง นั้น ผูบริ หารฝายประชาสั มพันธควรจะอยูใ น
คณะกรรมการบริหารขององคการเพื่อมีบทบาทและส วนรวมในการกําหนดนโยบาย ทิศ ทางการ
ดําเนินงาน และสามารถนํานโยบายหลักขององคการมากํา หนดนโยบาย แผนงาน และกิจกรรม
ประชาสัมพันธใหสอดคลองกับนโยบายขององคการ
2. การประชาสัมพันธเปนสวนหนึ่งองคการที่มีภาระหนาที่ ดังนี้
2.1 การบอกกลาวชี้แจงขาวสารขององคการไปสูประชาชน ในขณะเดีย วกัน ก็ตอง
รับฟงขาวสารจากประชาชนที่มีกลับมาสูองคการดวย
2.2 การปองกันและแกไขความเขาใจผิดที่เกิดขึ้นแกองคการ
2.3 ตรวจสอบประชามติข องประชาชนกลุมตา ง ๆ ที่ มีตอ องคก าร รวมทั้งเพื่อให
นโยบายและการปฏิ บั ติ ง านขององค ก ารสอดคล อ งกั บ ความต อ งการและความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชน
2.4 แนะนําผูบริหารขององคการถึงวิธีการและแนวทางในการที่จะกําหนดนโยบาย
และการปฏิบัติการขององคการเพื่อใหไดมาซึ่งการยอมรับของประชาชน
2.5 จัดทํ าโครงการตา ง ๆ อั นจะนํามาซึ่ งความนิยมชมชอบของประชาชนที่มีตอ
นโยบายและการปฏิ บัติการขององคการ ซึ่งหมายถึง หนาที่ของนักประชาสัม พันธก็ คือผู ทําหนาที่
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เป น สื่ อ กลางในการติด ต อสื่ อ สารเพื่ อ เชื่ อมโยงความเข าใจแก ก ลุ ม ประชาชน ทั้ ง ภายในและ
ภายนอกสถาบัน
2.6 ติดตามและประเมิน ผลการดํา เนิ นงานที่ไ ดจั ดทํ าไปแลว เพื่ อใหท ราบผลการ
ปฏิบัติงานวาเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม มีปญหาและอุปสรรคประการใดบาง เพื่อ
จะไดปรับปรุงและหาทางขจัดปญหาและอุปสรรคใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ลักษณา สตะเวทิน (2542: 89) ยั ง กลาววาหนวยงานประชาสัม พันธ เปน
หนวยงานที่มีความสําคัญตอองคการงานหนึ่งเมื่อเทียบกับงานฝายตาง ๆ ขององคการ เพราะเปน
งานซึ่งมุงที่ การเผยแพร เพื่อใหเกิดความรู (Knowledge) ความเขาใจ (Understanding) โนมนา ว
(Persuasion) เพื่อใหเกิดความรูสึกและทัศนคติอันจะนํามาซึ่งความรวมมือและการสนับสนุนจาก
ประชาชน ในขณะเดียวกันนักประชาสัมพันธที่ดีก็ควรจะตองเปนผูที่สามารถคาดคะเนเหตุการณ
จากสถานการณตาง ๆ ได สิ่งเหลานี้ถือเปนคุณสมบัติที่สํ าคัญ ของนักประชาสัม พันธ นอกจากนี้
การดําเนินงานประชาสัมพันธยังมีสิ่งสําคัญพึงยึดถือในการปฏิบัติได 3 ประการ คือ
1. การบอกกลาวหรือชี้แจง คือ การบอกกลาวหรือชี้แจงใหประชาชนไดทราบถึงนโยบาย
วัตถุประสงค เปาหมาย การดําเนินงาน การกระทํา หรือกิจกรรมตาง ๆ ที่องคการดําเนินการ ทั้ง นี้
เพื่อ ใหประชาชนที่เกี่ยวของไดทราบและเขาใจในการกระทําขององคการ ทําใหสถาบันเปนที่รูจัก
เกิ ด ความเชื่ อถื อ และเลื่ อ มใส ซึ่ ง จะเปน การเอื้ อ อํ านวยประโยชน ใ ห แ กส ถาบัน ในด านความ
สนับสนุนและรวมมือ
2. การป องกั นและแก ไ ขความเขา ใจผิ ด การปอ งกัน ความเข าใจผิ ดที่ อาจเกิด ขึ้นแก
สถาบัน เปน สิ่งที่ นักประชาสัม พันธค วรยึดถื อเพราะเปน วิธีการใชการปอ งกั นไวก อนที่ปญ หาจะ
เกิดขึ้น เพราะบางครั้งอาจจะเปนการสายเกินไปที่จะแกไขได ดังนั้น นักประชาสัมพันธจึงควรเปน
นัก คาดการณในสถานการณต าง ๆ ได เพื่อหาลูทางปอ งกันความผิด พลาดที่ อาจเกิดขึ้ น แตใ น
ขณะเดียวกันก็ มีบอยครั้งที่ นักประชาสัม พันธ จะตองพยายามติดตามแกไขความเขาใจผิดที่อาจ
เกิ ด ขึ้ น ในหมู ป ระชาชน ดั ง นั้ น เมื่ อ มี เ หตุ ก ารณ ป ระเภทนี้ เ กิ ด ขึ้ น ในองค ก ารใดก็ ต าม นั ก
ประชาสัมพันธจะตอ งหาทางแกไ ขโดยเรงดวน และใหเหมาะสมกับสถานการณนั้น ๆ มิฉะนั้นจะ
เกิดผลเสียหายกระทบกระเทือนตอองคการได อยางไรก็ตาม การปองกันและแกไขความเขาใจผิด
นี้ นักประชาสัมพันธจะตองดําเนินการโดยตั้งอยูบนหลักของความจริงและตรงไปตรงมา
3. การสํ า รวจประชามติ หน า ที่ ห ลั ก สํ า คั ญ ประการหนึ่ ง ของงานในหน า ที่ ข องนั ก
ประชาสัมพันธ คือ ตองมีการสํารวจประชามติใหรูถึงความรูสึกนึกคิดของประชาชน เพื่อใหทราบ
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วาประชาชนตองการอะไร ไมต องการอะไร ชอบหรือไมช อบสิ่ง ใด พอใจหรื อไมพอใจอยางไร เพื่ อ
องคการจะไดตอบสนองสิ่งตาง ๆ เหลานั้น ใหสอดคลองกับความรูสึกนึกคิดและความตองการของ
ประชาชน
เนื่ อ งจากการประชาสั ม พั น ธ เ ป น กระบวนการติ ด ต อ สื่ อ สารสองทาง (Two-way
Communication) ระหวางองคการไปสูประชาชนทางหนึ่ง และจากประชาชนกลับมาสูองคการอีก
ทางหนึ่ง จึ ง เปนสิ่ ง จํ าเปนขององคการที่นอกจากจะทําการเผยแพรขาวสารไปแล วจะตองหา
หนทางให ไ ด ม าซึ่ ง ปฏิ กิ ริ ย าตอบกลั บ (Feedback) ของประชาชนที่ มี ต อ องค ก าร จะโดยทาง
จดหมายที่ ส ง เข า มายั ง องค ก าร การโทรศั พ ท แ สดงความคิ ด เห็ น ผ า นสื่ อ มวลชนประเภท
หนัง สือพิมพ หรือการออกสํารวจความคิดเห็นโดยการออกไปพบปะกับประชาชนโดยตรงเพื่ อ
สอบถาม หรื อ ใช แ บบสอบถามเพื่ อ การวิ จั ย อย า งมี ห ลั ก เกณฑ การสํ า รวจประชามติ จึ ง เป น
สิ่งจําเปนที่จะตองดําเนินการควบคูไปกับงานประชาสัมพันธ
งานประจําและบทบาทหนาที่ของนักประชาสัมพันธ
ลักษณา สตะเวทิน (2542: 93) ไดกลาววาในการปฏิ บัติง านของนักประชาสัมพัน ธนั้ น
กลาวไววา มีง านประจํ าตาง ๆ มากมาย เชน งานติดตอ เพื่ อเผยแพร ขาวสารกับสื่อมวลชน การ
เชิญสื่อมวลชนเพื่อมาประชุมชี้แจงขาวสารขององคการ งานสรางความบันเทิงใหแกแขกที่มาเยี่ยม
ชมกิจการ งานเตรี ยมการปราศรั ยใหแ กผูบริ หาร หรืออาจจะเปน งานใหญแ ละมีความสําคัญ ที่
จะตอ งให คําปรึ กษาแกผูบริ หารในการแกปญหาเรื่ องใดเรื่อ งหนึ่ง ขององคการ อย างไรก็ ตามนั ก
ประชาสัมพันธมีงานประจําในสวนที่จะตองปฏิบัติเกี่ยวกับการเผยแพร และการสรางภาพพจนเพื่อ
การประชาสัมพันธใหสาธารณชนไดรับรู ดังนี้
งานประจํ า ดา นการเผยแพร เ พื่ อ การประชาสั ม พั นธ นั กประชาสั ม พั น ธ ส ามารถ
ดําเนินการดวยวิธีตาง ๆ ดังนี้
1. กิจกรรมการเผยแพรทางสื่อมวลชน (Press Agentry) เปน กิจกรรมที่นัก
ประชาสั มพันธ สามารถจัด ทําได โดยการเสนอภาพขาวเกี่ยวกั บองค การ ตัว บุค คล หรือเปน การ
แนะนําผลิตภัณฑขององคการ ทั้งนี้ เพื่อเปนการดึงดูดความสนใจใหคนรูจักองคการ ตัวบุคคลของ
องคการหรือแมแตผลิตภัณฑขององคการเอง
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วัตถุ ประสงคข องการเผยแพรลักษณะนี้ เพื่อเปน การเรียกรองความสนใจจาก
ประชาชนมากกวาที่จ ะสรางความเขาใจแกประชาชน เช น การเชิ ญ บุคคลที่มี ชื่ อเสี ยงไปเป น
ประธานหรือไปรวมในการแนะนําสินคาใหม หรือเชิญบุคคลสําคัญของประเทศไปเปดกิจการ ฝาย
ประชาสัมพันธก็จะทําการถายภาพงานที่มีบุคคลสําคัญไปรวม เพื่อสงไปเผยแพรทางสื่อมวลชน มี
การเขี ยนคํา บรรยาย (Caption) ใตภ าพเกี่ย วกั บกิ จกรรมนั้ น ๆ ให ผูอ านเข าใจ ซึ่ง เป นวิ ธีก ารเร า
อารมณและสรางความตื่นตาตื่นใจ ปจจุบันไดหันมาเนนการเผยแพรขาวสารเพื่อมุงสรางภาพพจน
ขององคการในลักษณะที่เรียกวา Publicity
2. การสงเสริมการจําหนาย (Product Promotion) เปน การเผยแพรผลิตภัณฑทาง
สื่อมวลชน อาจจะนําเสนอในรูปของบทความ สารคดีหรือขา ว เชน บริ ษัทโตโยตามอเตอร จํากัด
จัดนิทรรศการแนะนํารถยนตรุน ใหมมีการเชิญสื่อมวลชนมาชมนิทรรศการ ซึ่งถานิทรรศการนั้นมี
คุณคาของความเปนข าวหรือมีความนาสนใจ สื่อมวลชนก็จ ะนําไปเผยแพรใหประชาชนไดทราบ
วิธีการนี้เปนที่นิยมกันอยางแพรหลายในวงการธุรกิจ เพราะเปนการชวยสนับสนุนในการจําหนาย
สินคาและบริการได
3. การเผยแพรขาวสารของสถาบันผานสื่อมวลชน (Publicity) โดยวิธีนี้องคการไม
ตองจายเงินซื้อเนื้อที่หรือเวลาเพื่อทําการเผยแพรกิจกรรมขององคการ อยางไรก็ตาม การเผยแพร
ขาวสารในลักษณะนี้ องคการไมสามารถเขาไปควบคุมสื่อมวลชนได ขึ้นอยูกับวาสื่อเหลานั้นจะทํา
การเผยแพรขาวสารใหหรือไม และเผยแพรใหมากนอ ยเพี ยงใด การเผยแพร ดังกลาวนี้จึงเปนการ
เผยแพรกิจกรรมขาวสารตาง ๆ ขององคการ เพื่อ มุงสรางภาพพจนที่ ดี และสร างความเขาใจอันดี
ตอองคการ ซึ่งถือไดวาเปนหนาที่อยางหนึ่งของนักประชาสัมพันธ ลักษณะของการเผยแพรอาจจะ
ออกมาในรูปของการรายงานกิจกรรมขององคก าร ผลการวิจั ยทางวิชาการที่องคการไดศึ กษา
คนควา เปนตน การเผยแพรนี้ยังรวมไปถึงการจัดเหตุการณตาง ๆ เชน การจัดสัมมนา การจัดงาน
ฉลองครบรอบ การประกาศแตงตั้งผูอํานวยการคนใหม ฯลฯ
4. การเผยแพรขาวสารโดยอาศัยนักการเมือง (Lobbying) โดยอาศัยนักการเมืองมา
ดําเนินนโยบาย หรือออกกฎหมายอั นจะเปนประโยชนตอ องคการและคัด คานสิ่ งที่จะเปนผลเสีย
ตอองคการ เชน การออกกฎหมายกําหนดขอบเขตการตั้งโรงงาน การออกกฎหมายบังคับใหสวม
หมวกกันน็อค กับผูขับขี่รถจักรยานยนต เปนตน
5. การเผยแพรชื่อเสียงขององคการทางหนึ่งในสวนที่เกี่ยวของกับกิจกรรมสาธารณะ
(Public Affairs) เพื่อเปนการแสดงใหประชาชนหรือสัง คมไดเห็นวาองคการไดทําประโยชนใหแก
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สังคมโดยการใหความรวมมือและความชว ยเหลือในดานกิจกรรมสาธารณะตาง ๆ อันจะเปนการ
สรางภาพพจนและความนิยมจากประชาชนทั่วไป
The Public Relations Society of America (PRSA) ไดกลาววา งานประชาสัมพันธควรมี
องคประกอบหลัก ดังนี้ (อางถึงใน Cutlip, S. M., Center, A. H. และ Broom, G. M., 2006 : 5 )
1. การวางแผนเพื่อสนับสนุนการจัดการขององคกร
2. การจัดการความสัมพันธระหวางองคกร และผูที่มีสวนเกี่ยวของ
3. การตรวจสอบติดตามทัศนคติ และพฤติกรรมของคนภายนอกและภายในองคกร
4. การวิ เ คราะหผ ลกระทบจากนโยบายรั ฐ วิธี ดํา เนิน การ และการกระทํา ของผู ที่ มี ส ว น
เกี่ยวของกับองคกร
5. การวิเคราะหนโยบาย วิธีการดําเนินงาน และการปฏิบัติงานที่กอใหเกิดความขัดแยง กับ
สาธารณชน และความอยูรอดขององคกร
6. การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการในการสรางนโยบายใหม วิธีการดําเนินงาน และการ
ปฏิบัติงานแบบใหม เพื่อกอใหเกิดประโยชนซึ่งกันและกันระหวางองคกร และสาธารณชน
ที่เกี่ยวของ
7. การสราง และรักษาการสื่อสารสองทิศทางระหวางองคกร และสาธารณชน
8. การวิจัยการเปลี่ยนแปลงการรับรู ความคิด เห็น ทั ศนคติ และพฤติ กรรมของคนภายใน
และภายนอกองคกร
9. การรักษาความสัมพันธอันดีระหวางองคกร และสาธารณชน
สอดคลอ งกั บ เสรี วงษมณฑา (2542 : 19) ที่กลาวถึงลักษณะของงานประชาสัมพั นธ
(Nature of public relation work) หรือ หนาที่ของการประชาสัมพันธ คือ
1. การวิเคราะห การตีความความคิดเห็น ทัศนคติ และประเด็นปญหา ซึ่งมีผลกระทบทั้งเชิง
บวก และเชิงลบตอการดําเนินงานขององคกร
2. การใหคํา แนะนําตอ การจัดการในทุกระดับ ขององคก ร ซึ่งจะตอ งคํา นึงถึงการตัด สินใจ
นโยบายทางเลื อ กในการปฏิ บัติ และการสื่ อสารที่ เ กี่ยวขอ งกับชุ ม ชน ตลอดจนความ
รับผิดชอบดานสังคม หรือประชาชนขององคกร
3. การวิจัย การปฏิบัติ การประเมินโปรแกรมการปฏิบัติ และการสื่อสารแจงขาวสารเพื่อให
เกิดความเขาใจจากชุมชน ความสําเร็จของเปาหมายองคกร
4. การวางแผน และการปฏิบัติตามแผน เพื่อเขาไปมีอิทธิพลตอนโยบายชุมชน
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5. การกําหนดวัตถุประสงค การวางแผน การกําหนดงบประมาณ การสรรหา การฝกอบรม
พนั กงาน การพัฒนาสิ่งอํา นวยความสะดวกตา งๆ เหล านี้เปน การจัดการทรัพยากร ซึ่ง
จะตองเกี่ยวของกับงานขั้นอื่นดวย
จากคํา นิยามขางตน นี้ อาจสรุปไดว า งานประจําและบทบาทหนาที่การทํางานของนัก
ประชาสัมพันธ มักเปนการกระทําเชิงบวกในการเผยแพรและสรางภาพพจนอันดีใหแกองคกร เพื่อ
กอใหเกิดผลประโยชนแกองคกร สินคา หรือบริการ ทั้งสิ้น เพื่อโนมนาวใจใหสาธารณชนเปาหมาย
เกิ ดความคล อยตาม ดั งนั้น บทบาทการทําของนักประชาสัมพันธจึงตอ งเกี่ยวพันกับทั้ งกับการ
ประชาสั มพัน ธองคกร และการสนับสนุนทางการตลาดใหแกสินคา และบริการ ซึ่งมี องคประกอบ
ของงานสวนใหญ คือ การบริหาร การจัดการความสัมพันธ การตรวจสอบติดตามผลทัศนคติ การ
วิเคราะห สถานการณ วิ เคราะหผ ลกระทบ การใหคํา ปรึ กษา การจัดการประเด็น สาธารณะ การ
เผยแพรขาวสาร การสรางและรักษาการสื่อสารสองทิศทาง การวางแผนกิจกรรม และการปฏิบัติ
ตามแผน เปนตน
คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ
ลักษณา สตะเวทิ น (2542: 101) กลา ววาการดํา เนิ นการใด ๆ ก็ตาม นอกจากอุ ปกรณ
งบประมาณ ฯลฯ แลว บุ คลากรที่มีความรู ความสามารถนับเปนสวนสําคัญอยางยิ่งที่จะทําใหงาน
นั้นสามารถดําเนิ นไปไดสํ าเร็จลุ ล วงบรรลุ วั ตถุ ประสงค การประชาสั ม พั น ธ ก็ เ ช นเดีย วกั น นั ก
ประชาสั มพัน ธจะตองเปนผูที่มี ความรูความสามารถ มีทักษะ และความชํา นาญในวิชาชี พ ซึ่ งนัก
ประชาสัมพันธที่ดีควรมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. Empathic Listening นั กประชาสัม พันธ นอกจากจะตองมี ความสามารถในการพูด
เพื่อชี้แจงที่จะทําใหผูอื่นเขาใจแลว ยังตองเปนผูที่มีความสามารถในการฟงอีกดวย เมื่อฟงผูอื่นพูด
แลวตอ งรู จักนํามาคิ ดคาดคะเนถึงความรูสึ กและความนึก คิด ของประชาชนเพื่ อใหรูถึงปฏิกิ ริย า
ตอบกลับ (Feedback) เพราะการฟงถือไดวาเปนกระบวนการรับสารที่ตองใชความสามารถทั้ง ทาง
รางกายและจิตใจของมนุษย
2. Counseling Management เปนผูมีความสามารถในการดํา เนินการใหคํา แนะนํา
เกี่ยวกับนโยบายประชาสัมพันธให สอดคลองกับนโยบายขององคการ มีความคิด ริเริ่มตัดสินใจได
ฉับพลันและถูกตอง มีความรับผิดชอบตองานประชาสัมพันธ ไมหลีกเลี่ยงเมื่อเกิดวิกฤติการณอันมี
ความสัมพันธเกี่ยวของกับความมุงหมาย นโยบาย ตลอดจนเสถียรภาพขององคการ
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3. Imaginative

Planning เป น ผู ที่ มี ค วามสามารถในการวางแผนงานและการ

ดําเนินงานดวยความไตรตรอง มีความสุขุมรอบคอบ มองเห็นปญหาและทางแกไข มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคสิ่งใหม ๆ อยูเสมอ ซึ่งความสามารถดังกลาวนี้ นักประชาสัมพันธจะตองเปนผูที่มีความรู
ความสามารถในการติดต อสื่ อสารทั้ง การเขียน การพูด การสนทนาติดต อกับบุค คลอื่น และมี
ความรูกวางขวางทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร รวมทั้งเปนผูที่มีมนุษยสัม พันธ
ที่ดี
4. Persuasive Communication รูจักใชการสื่อสารเพื่อโนมนาวใจ หรือชักชวนใหคนอื่น
เห็นดวย เพื่อใหเกิดภาพพจนที่ดีและเพื่อใหเห็นวาองคการคํานึงถึงผลประโยชนของประชาชน แต
ในขณะเดีย วกันก็มิไดทํ าใหองคก ารเสียผลประโยชน สามารถเขาใจผูอื่นและทําใหผูอื่นเขาใจ
หนวยงาน ตลอดจนเขากับผูอื่นไดดี
5. Aware of Social Change เปนผูที่ไหวทันและกระตือรือรนตอเหตุการณตาง ๆ ที่ มี
การเปลี่ยนแปลงในสังคมและสามารถคาดคะเนเหตุการณตาง ๆ ไดอยางถู กตอง เพื่อใหทราบถึง
การเคลื่อนไหวอันอาจจะมีผลกระทบตอองคการและประชาชนเพื่อจะได หาทางปองกันและแกไข
ไดอยางถูกตอง มีจิตใจเข็มเข็งอดทนตอภาวะตาง ๆ ไดเสมอ
6. Breath of Knowledge เปนผูที่มีความรูกวางขวาง มีความรูรอบตัวเปนอยางดี เพื่อ
จะสามารถสื่อสารกับผูอื่นไดทั้งในเรื่องของประชามติ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา รวมทั้ง
มีความสามารถและเขาใจในการใชเทคนิคของงานประชาสัมพันธทั้งการพูดและการเขียน
7. Moral Commitment เปนผูที่มีศีลธรรม คุณธรรม รูจักอะไรถู กอะไรผิด ทั้งยั งเป นผูมี
มนุษยสัมพันธที่ดี หนาตายิ้มแยมแจมใส เรียบรอย เขากับผูอื่นไดทั้งภายในและภายนอกองคการ
8. High Sense of Ethics เปนผูที่มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ รูระเบียบปฏิบัติของสังคม มี
ความซื่อสัตย จงรักภักดีตอองคการและผูวาจางขององคการที่ตนปฏิบัติงานอยู รวมทั้งจะตองเปน
ผูที่มีความรับผิดชอบตอสังคม เพราะงานประชาสัมพันธเปนงานที่เกี่ยวของกับกลุมประชาชน นัก
ประชาสัมพันธจึงตองระมัดระวัง ที่จ ะไมป ระพฤติป ฏิบ ัติใ หผู บังคับบัญชาหมดความศรัทธาและ
หมดความไววางใจในการปฏิบัติงาน
การประชาสั ม พั น ธ เ ป น งานที่ มี ค วามสํ า คั ญ ยิ่ ง ต อ สถาบั น ดั ง นั้ น สถาบั น ต า ง ๆ จะ
ดําเนิน งานประชาสั ม พั น ธ ใ หป ระสบความสํ า เร็จ และประชาชนมี ภ าพพจนที่ ดีต อองค การได
องคการจะตองมีนักประชาสัมพันธที่ดีและมีความสามารถดังคุณสมบัติที่กลาวมาขางตน
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การนําแนวคิด การประชาสัมพั นธ และนักประชาสัมพันธ มาใชกับการวิจัยนี้ก็เพื่อเปน
แนวทางในการศึกษา ทัศนคติของผู สื่อขาวเศรษฐกิจที่มี ตอ อาชีพ การประชาสัมพัน ธ ทั้งแนวคิด
การประชาสัมพันธ ความสําคัญ ลักษณะการทํางาน และงานประจํารวมถึงบทบาทหนาที่ของนัก
ประชาสัมพันธ

2. แนวคิดเรื่องสื่อมวลชนสัมพันธ (Media Relations)
สื่อมวลชนสัมพัน ธ (Media Relations) เปนวิธีการอยา งหนึ่งของงานประชาสัมพันธ ที่
มุงหวังจะอาศัยสื่อมวลชนเปนสื่อกลางในการเผยแพรหรือกระจายขาวสารขององคกรสถาบัน ไปสู
ประชาชน โดยที่ อ งร ก ารสถาบั น นั้ น ไม ต อ งจ า ยเงิ น ค า เวลาหรื อ ซื้ อ เนื้ อ ที่ โ ฆษณาในหน า
หนังสื อพิมพ หรือวาจางใหล งใหแตป ระการใดทั้ งสิ้น เพราะหากตอ งจายเงินคาเวลาหรือเนื้อที่
ดัง กลาวแลวก็จะกลายเปน การซื้อเนื้อที่ หรือเวลาเพื่อแจงความหรือโฆษณาไปทั นที ฉะนั้น นั ก
ประชาสัมพันธขององคก ารจะตอ งคอยบริ การ อํ านวยความสะดวกแกสื่อมวลชนตา งๆ ในการ
จัดสงขาวสารนั้น ๆ ไปให เปนการถอยทีถอยอาศัยกันอยู ในตัว หรือ ในบางกรณี ก็อาจจะตองเชิญ
สื่อมวลชนมาทําขาวนั้นๆ ดวย เปนตน (วิรัช ลภิรัตนกุล, 2549: 329)
สื่อมวลชนสัมพัน ธ ถือวาเปนรากฐานสําคัญมิใ ชเฉพาะแหลง ขาวผูที่ปฏิบัติงานดานการ
ประชาสั ม พั น ธ หรื อ การสื่ อ สารการตลาดเท า นั้น ทั้ง นี้ค วามสั ม พั นธ ดั ง กล า วเป น ไปเพื่ อ สร า ง
ภาพพจนที่ดีใหกับสินคา บริการ และองคกรตางๆ โดยอาศัยสื่อมวลชนเปนสื่อกลาง หรือชองทาง
ในการเผยแพรขาวสาร ดั งนั้ น การสรางสัม พันธภาพระหวางแหลง ขาวกับ สื่อมวลชนนั้นจึงถื อวา
เปนภารกิจปกติที่ควรปฏิบัติตอกัน อยา งสม่ําเสมอ โดยเฉพาะอยา งยิ่งนั กประชาสัมพันธ ซึ่งปกติ
นัก ประชาสั ม พั น ธ จ ะต อ งอํ านวยความสะดวก ให ค วามช ว ยเหลื อ หรื อ บริ ก ารสื่ อ มวลชน ใน
ลักษณะพึ่งพาอาศัยซึ่ง กันและกัน เพื่อสรางโอกาสที่จะชวยใหขอมูลขาวสารขององคก รไดรับการ
เผยแพร และนําเสนอผานสื่อมวลชน (ภาณุพงศ อัฐฐะประภาส, 2544: 33)
Michael, Alison และ David (2000) ไดระบุถึงวัตถุประสงคของการทําสื่อมวลชนสัมพันธ
ไววา จุดมุงหมายที่แทจริงของการทําสื่อมวลชนสั มพันธ ก็คือ การสรางชื่อเสียงใหแกองคกร และ
ผลิตภัณฑขององคกรนั้น ดวยการใหขอมูลขาวสารแกกลุมเปาหมาย
โดยเหตุผลที่การทําสื่อมวลชนสัม พันธมีความสําคัญมากนั้ นก็เ นื่องมาจากตัว สื่อมวลชน
เองที่มีความสําคัญอยา งมาก ในการที่จ ะเผยแพรขาวสารตางๆ ออกไปเพื่ อใหสาธารณชนไดรับรู
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โดยสื่อมวลชนมีความนาเชื่อถืออยางมากในสายตาของคนทั่วไป ซึ่งมากกวาการทําโฆษณาหลาย
เทา ความหมายและความสําคัญของสื่อมวลชนในแงที่มีความเกี่ยวของกับงานประชาสัมพันธ ได
มีผูกลาวไวดังนี้
สื่อมวลชน เปนสถาบั นที่สําคัญยิ่ง และเปนสื่อที่ช วยใหการเผยแพรขาวสารทางดานการ
ประชาสัมพันธไปสูประชาชนไดอยางกว างขวาง จึงเปนการอาศัยสื่อมวลชนเปนชองทางเผยแพร
สรางชื่อเสียงหรือปองกันชื่อเสียงและภาพพจน ขององคการ โดยเผยแพรในรูปของขาว บทความ
หรือสารคดี ซึ่ง นัก ประชาสั มพั นธ จะได รับ ประโยชนอย างมากมายจากผู อา น ผูดู ผู ชม และผูฟ ง
ดัง นั้น จึ ง จํ า เปนอยูเ องที่นักประชาสั ม พั นธ จ ะตอ งคํานึ ง ถึง การทํางานรว มกับสื่ อมวลชนและ
จําเปนตองสรางความสัมพันธกับสื่อมวลชน เพื่อเปนโอกาสในการที่จะชวยใหขาวสารขององคการ
นั้นไดรับการนําเสนอทางสื่อมวลชน (ลักษณา สตะเวทิน, 2542: 176)
สื่ อ มวลชนเป น สื่ อ ที่ นั ก ประชาสั ม พั น ธ นิ ย มใช เ พราะสามารถกระจายข า วสารไปถึ ง
ประชาชนจํานวนมากไดอยางมีประสิท ธิภาพและในเวลาอัน รวดเร็ว อยางไรก็ตาม การเผยแพร
ขาวสารโดยผานสื่อมวลชนนี้ นักประชาสัมพันธไมมีอํานาจในการควบคุมหรือบังคับสื่อมวลชนใน
การนําเสนอขาวสารใหแกองคการได เปนหนาที่และความรับผิดชอบของสื่อมวลชนในการที่จะใช
วิจ ารณญาณและการตั ดสิ นใจเลื อกขาวประชาสั ม พั น ธ ที่ถู กส ง มาจากหนวยงานต าง ๆ และ
นําเสนอแกสาธารณชนเพื่อใหไดรับประโยชนสูงสุ ด (ลักษณา สตะเวทิน, 2542: 177) ดังนั้น การ
เผยแพรขาวสารที่มีวัตถุประสงคเ พื่อเปน การมุง เผยแพรใหประชาชนไดท ราบ โดยทั่วๆ ไป จึ ง
เหมาะที่จะใชกับสื่อประเภทนี้ซึ่งสามารถ จําแนกไดเปน 5 ประเภทคือ
1. หนังสือพิมพ
2. นิตยสาร
3. วิทยุกระจายเสียง
4. วิทยุโทรทัศน
5. ภาพยนตร
จากความหมายและความสําคัญของสื่ อมวลชนสั มพั นธ และสื่ อมวลชนที่ไ ดมีผูกลาวมา
ขางตน จึงเห็นไดว าสื่อมวลชนและการทําสื่อมวลชนสัมพันธมีความสําคัญ มากเพียงไรตอ การ
ดําเนินงานประชาสัมพันธ ดังนั้น นักประชาสัมพันธทุกคนที่รับผิดชอบงานดานสื่อมวลชนสัมพันธ
จะตองพยายามดําเนินงานในดานนี้อยางดีที่สุด ทั้งดานขอมูลขาวสารที่จะสงใหสื่อมวลชน และใน
ดา นการสร างความสั มพัน ธที่ดีกั บสื่อ เพราะการทํ าสื่อมวลชนสัม พันธที่ ดีจ ะสงผลใหอ งคก ารมี
ภาพลักษณและชื่อเสียง รวมทั้งขาวสารตางๆ ขององคการก็จะมีโอกาสสูงในการไดรับการเผยแพร
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นอกจากนั้นยั งจะชว ยลดคาใช จา ยขององค การในการซื้อ พื้น ที่และเวลาในการโฆษณาเผยแพร
ขอมูลตางๆ ขององคการไดอีกดวย ในขณะเดียวกันถานักประชาสัมพันธมีความสัมพันธที่ไมดีกับ
สื่อมวลชนก็หมายถึงชื่อเสียงขององคการอาจไดรับผลกระทบไปดวย
รูปแบบและวัตถุประสงคของสื่อมวลชนสัมพันธ
วิรัช ลภิ รัตนกุล (2549: 330-331) ไดอธิบายถึง รูปแบบและวั ตถุป ระสงคของสื่อมวลชน
สัม พันธ ไว ดัง นี้ สื่อมวลชนสัมพัน ธ อาจทํา ไดหลายรูปแบบ ซึ่ง มีวัต ถุประสงค หลั กก็คื อการสรา ง
ความสั ม พั นธ อัน ดีกับบรรดาสื่ อมวลชนต างๆ เช น นัก ขาว นั กหนัง สื อพิ ม พ เปนตน องคการ
สถาบันยอมจะตองพึ่งพาบรรดาสื่อมวลชนเหลานี้เสมอ เพื่อใหเปนสื่อในการแพรกระจายขาวสาร
ขององคก ารไปสูประชาชนในวงกวาง ฉะนั้น ในการนําเสนอข าวสารขอ มูลตา งๆ ที่ ถูกตอ งไปสู
ประชาชน บ อ ยครั้ ง ที่อ งค ก ารสถาบั น จะต อ งพึ่ ง พาอาศั ย ความร ว มมื อ จากสื่ อ มวลชนอย า ง
หลีกเลี่ยงไมได โดยเฉพาะอยางยิ่ง หนังสือพิมพ ซึ่งเราจะตองพึ่งพาอาศัยสื่อมวลชนประเภทนี้ให
ชวยกระจายขาวที่เราตองการประชาสัม พันธ โดยยึด หลั กวา สื่อมวลชนประเภทนี้เปนเครื่องมือ
หรือสื่อที่สามารถเขาถึงประชาชนไดดีพอสมควร
ในอดี ตองค การบางแหง นิยมจึงว าจา งอดี ตผู สื่อข าวมาเปน หัวหนาฝ ายประชาสัม พันธ
ขององค ก ารสถาบั น อย า งไรก็ ต าม แนวโน ม ดั ง กล า วเริ่ ม หมดไป สื่ อ มวลชนมั ก จะยิ น ดี ที่ จ ะ
แพร กระจายขาวเพื่อ การประชาสั มพัน ธให องคกรสถาบันตางๆ เสมอ ถาหากวาขาวนั้นเปนขาวที่
น า สนใจ และทรงคุ ณ ค า ของความเป น ข า ว มี ค วามสํ า คั ญ เพี ย งพอหรื อ มี ส าระประโยชน ต อ
ประชาชนส วนรวม รวมทั้งองคก ารสถาบั นที่ส งขา วมาใหนั้ น รู จักวิ ธีการเขี ยนข าวที่ ถูกต องตาม
แบบแผนแห ง การเขี ย นข า วแล ว ก็ เ ป น อั น เชื่ อ มั่ น ได ว า ข า วนั้ น จะได รั บ การตี พิ ม พ ล งในหน า
หนังสือพิมพอยางคอนขางแนนอน การที่หนังสือพิมพตองมีขอแมหรือเงื่อนไขดังกลาว ก็เพราะวา
หนังสือพิมพตองทํางานแขงกับเวลา ขาวแจก(News Release) ที่สงมาจากองคการสถาบันตางๆ
วันหนึ่งๆ ยอมมีเขามามากมาย ฉะนั้นเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการพิจารณาคัดเลือกขาวเพื่ อ
นําลงตีพิมพเผยแพร จึงตองการขาวแจกที่มีคุณลักษณะดัง กลาวมาแลวขางตน และสิ่ งสําคัญอีก
สิ่งหนึ่งที่จะตองคํานึ งถึงดวยก็คือ ขาวแจกที่สงไปให นั้นจะตองเปนความจริง ไมมีการปดบังซอน
เรน และขาวนั้นควรระบุแหลงที่ มา อันไดแก ชื่อผูสง สถานที่ทํางานอยางชั ดเจน ตลอดจนเบอร
โทรศั พ ท ที่ ส ามารถติ ด ต อ ได ทั น ที ในกรณี ที่ มี ข อ สงสั ย ต อ งการตรวจเช็ ค ข า วหรื อ ต อ งการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
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ผูที่เปนนักประชาสัมพันธหรือทํางานทางดานประชาสัมพันธจะตองพยายามศึกษาเรียนรู
ใหเขาใจถึงงานดานสื่อมวลชนสัมพันธใหถองแทลึกซึ้ง อยางนอยที่สุดจะตองรูจักวิธีการเขียนขาว
ที่ถูกตอง การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ การจําแนกประเภทขาว และตองรูจิตใจ
สื่อมวลชนวา เขาตองการหรือไมตองการขาวประเภทไหนอยางไร อีกทั้งยั งตองทราบดวยวา ทํา
อยางไร จึงจะทําใหขาวนั้นเปนที่นาสนใจสําหรับสื่อมวลชน ตลอดจนรวมทั้งการคบหาสมาคมและ
สรางสัมพันธที่ดีกับสื่อมวลชนดวย (วิรัช ลภิรัตนกุล, 2549: 330-331)
สรุ ปไดว า การทํ ากิจกรรมสื่อมวลชนสัมพั นธนั้นก็ เพื่อสรา งภาพพจน ชื่อเสียง และการ
เผยแพรขอมูลขององคการ สินคาหรือบริการ โดยใชสื่อมวลชนเปนตัวกลางในการเผยแพร โดยนัก
ประชาสั มพั นธ มีห นาที่ในการใหขอ มูล ใหค วามร วมมือ อํานวยความสะดวก ใหความชว ยเหลื อ
หรือบริการสื่อมวลชน เพื่อสรางโอกาสที่จะชวยใหขอมูลขาวสารขององคกรไดรับการเผยแพร และ
นําเสนอผา นสื่อมวลชน นอกจากนั้ นนักประชาสัมพั นธยังสรางความสัมพันธในแบบเปนทางการ
และไมเปนทางการระหวางบุคคลกับผูสื่อขาวได ซึ่งจะสามารถเปนขอไดเปรียบในการแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารตางๆ กับผูสื่อขาว ที่จะกอใหเกิดประโยชนซึ่งกันและกัน เชน การเปนแหลงขาวของ
กันและกัน เมื่อนักประชาสัมพัน ธไดทราบข าวใหม ๆ ในแวดวงธุ รกิจที่มีคุณคาก็ส ามารถบอกให
ผูสื่ อข าวที่ต นรูจั กได หรือเมื่อผู สื่อ ขาวมีความสั มพัน ธและทัศ นคติ ที่ดีต อนั กประชาสัม พันธ แลว
เมื่อเกิดเหตุการณตางๆ ที่เกี่ยวของกับองคกรของของนักประชาสัมพันธ นักขาวก็สามารถเตือนให
นักประชาสัมพันธเตรียมตัวหาและวางแผนในการแกไขสถานการณไดทันทวงที
นักประชาสัมพันธกับสื่อมวลชน
ในอดี ตที่ ผานมา นั กประชาสัมพันธ กับสื่อมวลชนมีความเกี่ยวของสัม พันธและมีความ
จําเปนต องพึ่ง พาอาศัยซึ่ งกั นและกั น นัก ประชาสัม พัน ธเองก็ จํา เปนตองอาศัยสื่อมวลชนเปนสื่อ
หรือชองทางในการเผยแพรขาวสารองคการของตนเพื่อหวังใหประชาชนไดรูและสรางความเขาใจ
อันจะกอใหเ กิด ภาพพจนที่ ดีแก องคก าร ซึ่ ง จะทําใหองค การนั้นตั้ง อยูไ ดโดยไดรั บความนิย ม
ชมชอบและความศรัทธาจากประชาชน ในขณะเดียวกัน สื่อมวลชนก็ตองอาศัยนักประชาสัมพันธ
เปนแหลงขาวที่จะนํามาเผยแพรเพื่อใหสาธารณชนรับรู มีความเขาใจในเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้น
ในแตละวัน ปญหาที่นาจะเปนอุปสรรคของบุคคลทั้ง 2 ฝายก็คือ ความไมเขาใจถึงความตองการ
ของกันและกัน นักประชาสัมพันธตองการใหขาวของตนไดรับการเสนอใหมากที่สุดเทาที่จะมากได
ในขณะที่ สื่อมวลชนอาจจะมี ขอจํ ากัด หลายประการ เชน มี เนื้อที่จํากัดแตมีขาวที่ จะตองเผยแพร
เป น จํ า นวนมาก ซึ่ ง ในการเผยแพร นั้ น สื่ อ มวลชนต อ งการสิ่ ง ที่ มี คุ ณ ค า ของความเป น ข า ว
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(Newsworthy) ทั้งนี้ เพื่ อเปนการสรางความพึ งพอใจใหแกผูอาน หรือผูฟง แตนักประชาสัม พันธ
อาจไม เ ขาใจขอจํ ากัดต างๆ เหลานั้นของสื่ อมวลชน จึง เขียนขาวโดยไม คํานึง ถึง นโยบายหรือ
ปราศจากซึ่ง คุณ คาของขาวตามที่ สื่อมวลชนตองการ จึงทํ าใหขาวที่สง ไปตีพิม พนั้ นไมไ ดรั บการ
เผยแพร อั นอาจจะมี ส าเหตุ เ นื่ อ งมาจากเนื้ อ หาของข า วไม ส มบูร ณ เขี ย นขา วยาวเกิ นไป ไม
นาสนใจ ส ง ขาวช า ส ง ขาวจํ านวนมากเกินไป ขาดความสั ม พั นธ ที่ดีกับสื่ อมวลชน ไม มี ความ
เที่ ย งตรงในข า ว มุ ง แต จ ะโฆษณาสถาบั น เท า นั้ น ดั ง นั้ น สื่ อ มวลชนสั ม พั น ธ จึ ง เป น สิ่ ง ที่ นั ก
ประชาสั ม พั นธ ควรให ความสํ าคัญ รู จั กระมั ดระวัง และพยายามเรีย นรูก ารเขีย นข าวเพื่ อ การ
ประชาสัมพั นธใ นรูปแบบตางๆ โดยผานสื่อมวลชนและใชวิ ธีการเขียนขาวแบบตรงไปตรงมาไม
ปดบังหรือมีเงื่อนงํา นอกจากนั้น นักประชาสัมพันธควรจะรูและเขาถึง จิตใจของสื่อมวลชนแตล ะ
ฉบับ แตละประเภทวามีนโยบายอยางไร ตองการขาวประเภทใด เพื่อขาวขององคการจะไดรับการ
เผยแพรตามเปาหมายที่นักประชาสัมพันธตองการ (ลักษณา สตะเวทิน, 2540: 193-194)
เนื่องจากงานสื่อมวลชนสัมพันธเปนงานที่สําคัญของอาชีพนักประชาสัมพันธเพราะฉะนั้น
นักประชาสั ม พั นธ จึ ง ควรไดรูและเขาใจถึง ลั ก ษณะการปฏิ บัติง านของสื่ อมวลชน โดยทั่วไปมี
จุดมุงหมาย ดังนี้ (ลักษณา สตะเวทิน, 2540: 193-194)
1. เพื่อหาขอเท็จจริงในเรื่องราวที่เกิดขึ้น
2. เสนอขาวใหรวดเร็วที่สุดเพื่อใหประชาชนไดรับรูขาวสารโดยเร็ว
ศุ ภ วรรณ พิ พิ ธ สมบั ติ (2550: 34) ได เ ปรี ย บเที ย บความแตกต า งระหว า ง นั ก
ประชาสัม พันธ (Public relations) กั บนักหนังสื อพิม พ(Journalism) (ในที่นี้หมายรวมถึง
สื่อมวลชนทุกแขนง) ไวดังตอไปนี้
1. ขอบขายงาน (Scope) นักประชาสัม พัน ธตองทํางานหลายภาคสวน ไม วาจะเปนการให
คํา ปรึ กษา และการบริ หารจัดการประเด็น ปญ หา และกิจกรรมพิเศษตา งๆ นอกจากนี้
นัก ประชาสั มพัน ธยังต องมีความสามารถเชิง การวางแผนกลยุท ธ และการแก ไขป ญหา
ฯลฯ
2. วั ต ถุ ป ระสงค (Objective) นั ก หนั ง สื อ พิ ม พ ทํ า หน า ที่ ร วบรวม และเลื อ กข า วสารจาก
แหลงขอมูลปฐมภูมิ เพื่อการนําเสนอขาว และขอมูลแกสาธารณชน แตนักประชาสัมพันธ
ทําหนา ที่ร วบรวมข อมู ล โดยมี วัตถุ ประสงค ไม ใช เพี ยงการบอกขาวเล าความ แต ทํา การ
สื่อ สารเพื่อใหคนเกิดการปรั บเปลี่ ยนทัศ นคติ และพฤติก รรม ใหเป นไปในทิศ ทางที่ เปน
เปาประสงคขององคกร
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3. ผูรับสาร (Audience) นักหนังสือพิมพสงสารถึงประชาชนทั่วไปในระดับมวลชน แตในทาง
ตรงกันขาม นั กประชาสัมพัน ธกลับมีกลุมเปา หมายที่แยกยอยออกมาตามลั กษณะทาง
ประชากร และลักษณะทางจิตวิทยา
4. ชองทางการสื่ อสาร (Channels) นักหนังสื อพิ ม พ เ ขาถึงผู รับสารโดยช องทางเดียว คือ
ช อ งทางสื่ อ สารมวลชนที่ พ วกเขาทํ า งานอยู แต นั ก ประชาสั ม พั น ธ จ ะใช ห ลากหลาย
ชองทางในการทําการสื่อสารเพื่อเขาถึงกลุมผูรับสารเปาหมาย
จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวานักประชาสัมพันธและสื่อมวลชนนั้นมีความแตกตางกัน
ในลักษณะการทํางานในหลายด าน ทั้ง ขอบขายงาน วัตถุประสงคของการทํางาน ผูรับสารที่เ ปน
กลุมเปาหมาย รวมไปถึงชองทางที่ใชในการสื่อสาร นักประชาสัมพันธจึงตองมีความเขาใจเกี่ยวกับ
ขอแตกตางเหลานี้ เพื่อใหสามารถทํางานดานสื่อมวลชนสัมพันธที่ตองอาศัยการติดตอสื่ อสารกับ
สื่อมวลชนอยูตลอดเวลา ไดอยางมีประสิทธิภาพ
งานดานสื่อมวลชนสัมพันธ และการสรางความสัมพันธที่ดีกับหนังสือพิมพ
องคก ารในตางประเทศหลายประเทศ ทั้ง ที่เปน องคการของรัฐหรือเอกชนหรือองคการสา
ธารณกุศล มั กจะจั ดหนวยงานย อยขึ้น หนวยงานหนึ่งภายในแผนกประชาสัมพัน ธ ซึ่ง หน วยงาน
ยอยนี้จ มีห นาที่รับผิดชอบดานสื่อมวลชนสัม พัน ธประเภทหนัง สือพิม พ ซึ่ง มีเจา หนาที่รับผิดชอบ
โดยเฉพาะเรียกวา Press Secretary หรือ Press Officer รับผิดชอบในงานดังกลาวซึ่งมีห นาที่
ดังตอไปนี้ คือ (วิรัช ลภิรัตนกุล, 2549: 332-343)
1. การศึกษาและรวบรวมขอมูลตางๆ เกี่ยวกับวงการหนังสือพิมพทั้งในดานนโยบายและ
ดานบุคลากร เพื่อทราบถึงรายละเอียดในการดําเนินงานของหนังสือพิมพแตละฉบับวาเปนอยางไร
2. การใหขาวสารดานตาง ๆ แกหนังสือพิมพ คือ การใหขาวสารเกี่ยวกับนโยบายความมุง
หมาย โครงการ ผลงาน และเหตุการณเพื่อมุง หมายใหห นังสือพิมพนําไปลงตี พิมพเผยแพร ซึ่งจะ
ชวยใหประชาชนเกิดความสนใจ เกิดความรู ความเขาใจ และนิยมเลื่อมใสศรั ทธาในองคการ
สถาบั น ของเรา การให ข า วสารต า งๆ แก ห นั ง สื อ พิ ม พ และการสร า งสื่ อ มวลชนสั ม พั น ธ กั น
หนังสือพิมพ อาจทําไดดังนี้ คือ
1. การจัดทําเอกสารขาวแจก (News Release or Press Release)
2. การจัดทําภาพขาวแจก (News Photographs)
3. การจัดทําบทความและสารคดี (Features)
4. การจัดทําแฟมคูมือสําหรับแจกใหแกหนังสือพิมพ (Press Kits)
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5. การจัดใหสัมภาษณและแถลงขาวแกสื่อมวลชน (Press Interview and Press
Conference)
6. การจัดใหมีรายการปฐมทัศนแกหนังสือพิมพ (Press Previews)
7. การจั ดใหมี การรวมรับประทานอาหารระหวางฝ ายจั ดการกับสื่ อมวลชน
(Press- Management Luncheons)
8. การจัดพาสื่อมวลชนชมกิจการ (Press Visits or Press Tours)
เสรี วงษมณฑา (2541) ไดระบุหลักการสื่อมวลชนสัมพันธไวดังนี้ คือ
1. จัดทํ าบัญชี รายชื่อของผูสื่ อขาว บรรณาธิก าร หรือรายการที่เ กี่ยวของใหถูกตองและ
ทันสมัยอยูเสมอ
2. ใหเกียรติสื่อมวลชนทุกรายอยางทัดเทียมกัน
3. ใหความรวมมือในการใหขาว
4. ใหความรวมมือในการใหสัมภาษณ
5. ไมกาวกายวิธีการทํางานของสื่อมวลชน
6. ไมขามหัวสื่อมวลชนไปหาหัวหนาของเขาเวลาที่มีปญหากับเขา
7. ไมใชแผนกโฆษณาไปบีบการทํางาน หรือการเสนอขาวของพวกเขา
8. อยาเรียกร องการขอโทษเมื่อเขาลงขาวเราผิดๆ ขอโอกาสชี้แจง หากเขายิน ดีฟงก็
พอแลว อยาขอรองใหเขากลาวคําขอโทษ
9. อย าเรียกรองความยุติธ รรม เวลาเขากลาวหาวาเราผิดอาจจะพาดหั วตัวโตหนา
หนึ่ง แตเวลาแกข าวอาจจะอยูห นาหลังกรอบเล็กๆ ก็จงยิ นดีเ ถิด อยาเรียกหาความ
ยุติธรรมวาตองขนาดเทากัน หนาหนึ่งเหมือนกัน
10. อยาทําตัวเปนอุปสรรคในการทํางานของสื่อมวลชน
11. ไม ค วรแสดงอาการโกรธสื่ อ มวลชน พยายามรักษาช วงเวลาของการดื่ ม น้ํ าผึ้ ง
พระจันทรไวใหยาวนานที่สุด
12. ใหความรวมมือกับกิจกรรมตางๆ ของสื่อมวลชน
13. ควรมีการพบปะสังสรรคกับสื่อมวลชนบาง
14. หากเป น บริ ษั ท ใหญ มี ข า วมากมายในแต ล ะป น า จะมี ก ารจั ด งานเลี้ ย งขอบคุ ณ
สื่อมวลชนบาง
15. ในการแจกตัวอยางสินคาอยาลืมสื่อมวลชน
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16. ในการจัดกิจกรรมพิเศษอยาลืม เชิญสื่อมวลชน และเมื่อเขามาก็ควรจะใหเกียรติเขา
ดวย
17. อยาพูดจาโกหกสื่อมวลชน เพราะหากเขาจับได เขาจะไมเชื่อถือเราอีกตอไป
18. ไมควรจะตรวจทานบทสัมภาษณที่เราเปนผูใหสัมภาษณไปดวยความมั่นใจ
19. อยาโทษสื่อมวลชนวาเปนผูสรางปญหาใหกับองคกร แมเขาจะลงขาวผิด สิ่งที่ควรทํา
คือขอโอกาสที่จะชี้แจงขอเท็จจริง เพื่อใหเขาไดขอมูลที่ถูกตอง
20. ใหความเปนกันเองกับสื่อมวลชน อยาแสดงอาการถือชั้นวรรณะแตอยางใดทั้งสิ้น
จากหลั ก ของสื่ อ มวลชนสั ม พั น ธ ข า งต น แสดงให เ ห็ น ว า ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งนั ก
ประชาสั มพันธกับสื่อมวลชนนั้นมี การเอื้อประโยชนแกบรรดาสื่อมวลชนอยูบางพอสมควร เพราะ
ทั้งสองฝายตางตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยตองมีความเกี่ยวของกันอยางหลีกเลื่ยงไมได แต
นอกจากการปฏิ บัติ ตามหลั กการสื่อมวลชนสัม พันธดั งกล าวแลว นั กประชาสัมพัน ธยัง สามารถ
ติดตอสัมพันธกับสื่อมวลชนไดโดยตรงอีก 3 ทางตามที่ Otis, Craig และ Dan (1997) (อางถึงใน
ภาณุ พงศ อัฐฐะประภาส, 2544) อันประกอบไปดวย ขาวแจก (News Release) การพูดคุยกับ
สื่อมวลชน หรือการสัมภาษณ และการแถลงขาว (News Conference)
Scott M. Cutlip, Allen H. Center & Glen M. Broom (2006: 270-273) ไดใหขอแนะนํา
สําหรับการทําสื่อมวลชนสัมพันธที่ดีไวดังนี้
1. มีความตรงไปตรงมา (Shoot Squarely) คุณสมบัติที่มีคาที่สุดของนักประชาสัมพันธ
ในดานที่มีความเกี่ยวของกับสื่อมวลชนนั้นก็คือ ความนาเชื่อถือ ซึ่งเปนสิ่งที่นักประชาสัมพันธตอง
พยายามใหไดมา หมายความวาสื่อมวลชนจะตองสามารถเชื่อถือนักประชาสัมพันธไดอยางเต็มที่
มันหมายความวาตองไมมีการโกหก แตถาหากไมสามารถใหขอมูลบางอยางแกสื่อมวลชนได ก็จง
พูดสวนที่เปนความจริงแลวไมตองพูดถึงสวนอื่น
2. ใหการบริการ (Give Service) วิธีที่เร็วที่สุด และมีโอกาสมากที่สุดในการที่จะไดรับ
ความรวมมื อจากสื่อ มวลชน นั่นก็คือมอบเรื่ องราวขาวสารที่มี คุณคาขาว, นาสนใจ และถูกเวลา
รวมถึงภาพถา ยที่สื่อมวลชนตอ งการ ในเวลาที่พ วกเขาตอ งการ และในแบบที่สื่อมวลชนพรอม
นําไปใชไดเลย งานขาวนั้นเปนงานที่มีเวลาจํากัด และมีเสนตายที่กวดขัน ดังนั้นนักประชาสัมพันธ
ที่หวังวาขาวของตนเองจะไดรับการเผยแพรจะตองทราบ เกาะติดเวลาสงขาวและปดหนาขาวใหได
ไมเชนนั้นขอมูลขาวสารของคุณก็จะไรคาไปทันที
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3. อยาออนวอนหรือจับผิด (Do not Beg or Carp) ไมมีอะไรที่จะทําใหนักขาว หัวหนา
ขาว และหัวหนากองบรรณาธิ การ รํ าคานมากไปกวานักประชาสั มพั นธที่ออ นวอนใหขาวของ
ตัวเองไดรับการเผยแพร หรือบนคร่ําครวญกับเรื่ องที่ถูกเผยแพรออกไป สื่อมวลชนมีก ารกําหนด
จุดมุงหมาย และคุณคาขาวไวอยางดีแลว ถาหากขอมูลขาวสารไมมีคุณคา ขาวเพียงพอ หรือไม มี
คุณสมบัติที่ดึงดูดความสนใจของสื่อมวลชน ไมวาจะออนวอนมากแคไหน หรือบนมากเทาไหรก็จะ
ไมมีทางเปลี่ยนคุณภาพของขอมูลนั้นได นักประชาสัมพันธบางคน หรือนักศึกษาฝกงาน จะโทรหา
สื่อมวลชนเพื่อ ถามวา “ได รับ ขาวประชาสัม พัน ธที่ สงไปไหม?” บรรณาธิ การสื่อออนไลนคนหนึ่ ง
กลาววา สื่อมวลชนสวนใหญที่ไดรับสายพวกนั้นมักจะตอบวา “อะไรก็ตามที่คุณสงมา เดาเอาว า
เราไดรับมันแลว ถาคุณไมไดรับการติดตอกลับจากเรา ก็แปลวาเราไมสนใจ”
ไม มี สิ่ ง ใดจะทํ า ให สื่ อ มวลชนขุ น เคื อ งได ม ากไปกว า นั ก ประชาสั ม พั น ธ ที่ ก ดดั น กอง
บรรณาธิการเพื่อใหเผยแพรขอมูล เปลี่ยนเรื่อง หรือระงับการตีพิมพ โดยการชะลอการลงโฆษณา
ขององคกรตนเอง ซึ่งนอกจากจะไมไดผลแลวยังจะนําไปสูความไมพอใจหรือการตอบโตผานสื่อ
4. อย าขอใหสื่ อมวลชนระงั บการเผยแพรขาว (Do not Ask for “Kills”) นัก
ประชาสัมพันธไมมีสิทธิที่จะขอใหสื่อหยุดหรือระงับการเผยแพรขาว นั่นไมใชการทํางาน ไมเปนมือ
อาชีพ และจะนําไปสูความรูสึกที่ไมดี สําหรับสื่อมวลชน นี่ถือวาเปนการดูถูกที่หยาบคาย และเปน
การทําลายขอบัญญัติขอแรก เพราะมันคือการขอใหสื่อมวลชนทรยศความไววางใจที่สาธารณชน
มอบให วิธีที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงขาวไมดีก็คือการปองกันไมใหเกิดสถานการณที่จะสรางขาวไม
ดีนั่นเอง
5. อยาสง ขาวที่ไ มจําเปนใหสื่อมวลชน (Do not Flood the Media) การศึกษาและ
ประสบการณสอนใหทราบถึงขอบเขตของคุณคา ขาว และใหเคารพกฎเกณฑนั้น ยกตัว อยางเชน
ถาหากหั วหนาขาวเศรษฐกิจไดรับ ขอมูลที่เหมาะสมกับขาวกี ฬาหรือขาวอสั งหาริมทรัพย หัวหน า
ขาวคนนั้นก็จะสูญเสียความเคารพในตัวนักประชาสัมพันธผูที่สงขาวไปทั่วโดยไมดูความเหมาะสม
คําแนะนํ าที่ดีก็คือ 1. ยึดถือและทํ าในสิ่ง ที่สื่ อมวลชนจะเห็ นวาสิ่งนั้ นเปน ขาว 2. จัดทํารายชื่ อ
สื่อมวลชนใหมีความถูกตอง และทันสมัย 3. สงขอมูลขาวเพียงชิ้นเดียว ใหกับผูสื่อขาวในสายขาว
ที่เหมาะสมที่สุด
จากหลั ก การและกิ จ กรรมสื่ อ มวลชนสั ม พั น ธ ต า งๆ ที่ ก ล า วมาข า งต น ล ว นเป น
สวนประกอบของการทําสื่อมวลชนสัม พัน ธที่ดีทั้งสิ้ น แตสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ถือวาเปนงานสํ าคัญที่
นักประชาสัมพันธจะตองทําอยูเปนประจําในดานที่ตองติดตอสื่อสารกับสื่อมวลชนก็คือ การสงขาว
ประชาสัมพันธ (Public relations News Release) หรือขาวแจก (Press Release) นั่นเอง ซึ่งนัก
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ประชาสั ม พั น ธ จ ะตอ งมี ความเขา ใจในความหมาย และวัต ถุประสงคของขาวประชาสั ม พั น ธ
เพื่อใหสามารถเขียนขาวประชาสัมพันธอยางตรงตามเปาหมายที่ตั้งไว
ขาวประชาสัมพันธ
ขาวแจก หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกวา Press release มี ชื่ อเรียกกันทั่วไปว า ข าว
ประชาสัมพันธ หรือ Public Relations News Release มีผูใหความหมาย และลักษณะของขาว
ดังกลาวไว ดังนี้
ขาวแจกซึ่งในหนังสือภาษาอังกฤษเรียกวา News Release หรือ Press release นั้น คือ
ขาวสารซึ่งองคการสถาบันหรือหนวยงานสงหรือแจกจายสูหนังสือพิม พหรือสื่อมวลชนอื่นๆ โดยมี
วัตถุประสงค เพื่ อใหหนังสื อพิ มพ หรื อสื่ อมวลชนนํ าไปเผยแพรหรื อกระจายข าวสารดัง กล าวไปสู
ประชาชน เพื่ อใหประชาชนไดทราบและเขาใจในตัวสถาบัน รวมทั้ งเพื่อ กอใหเกิดความรู สึกหรือ
ภาพลักษณที่ดีแกประชาชน อันเปนวิธีการประชาสัมพันธองคการสถาบันอยางหนึ่ง ขาวแจกจึงมัก
เปนขาวหรือเรื่องราวเกี่ยวกับ นโยบาย โครงการ หรือกิจกรรมดําเนินงาน ฯลฯ รวมทั้งผลงานการ
ปฏิบัติงานขององคการสถาบัน (วิรัช ลภิรัตนกุล 2549: 333)
ขาวประชาสัมพันธ (Public relations news) คือ การรายงานขาวเชิงการประชาสัมพันธ
ที่ผานการวางแผนจั ดทํ าขึ้นโดยนัก ประชาสัมพัน ธข ององคกร เพื่ อเผยแพรเ รื่อ งราวดานดี ทั้ง ที่
เกี่ยวพันกับองคกร (Corporate public relations: CPR) และการสนับสนุนทางการตลาดแกสินคา
และบริการ (Marketing public relations: MPR) ผานทางสื่อสารมวลชน โดยวัตถุประสงคของ
ขาวประชาสัมพัน ธ คือ การแจ งใหทราบ การทําใหเ กิดความยอมรั บ การป องกันความเข าใจผิ ด
การแกไขความเขาใจผิด และการคาดหวังผลทางการตลาดโดยออม สิ่งเหลาจะนํามาซึ่งการสราง
ภาพลั กษณ ที่ดี และผลดีตอองคกร สิ นคา และบริการในระยาว ในทัศนคติของสาธารณชนที่
เกี่ยวของ (ศุภวรรณ พิพิธสมบัติ, 2550: 37)
สรุปไดวา ขาวประชาสัมพันธ คือขาวสารซึ่งองคการสถาบันหรือหนวยงานสงหรือแจกจาย
สูหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอื่นๆ ซึ่งจะคัดเลือกขาวแจกและนําเสนอตามหลักความนาสนใจและ
คุณค าขาว โดยอาจมี การปรับปรุงแกเนื้อหาใหเหมาะสมกับแตละสื่อ โดยขาวประชาสัมพัน ธที่ มี
การเผยแพรท างสื่อมวลชนนี้ ไม ตองเสียคา ใช จา ยเพื่อ ซื้อพื้ นที่หรือเวลาในการออกอากาศ โดยมี
วัตถุประสงค เพื่ อใหหนังสื อพิ มพ หรื อสื่ อมวลชนนํ าไปเผยแพรหรื อกระจายข าวสารดัง กล าวไปสู
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ประชาชน เพื่อใหประชาชนไดทราบ ทําใหเกิดความยอมรับ และเขาใจในตัวสถาบัน เพื่อกอใหเกิด
ความรูสึกหรือภาพลักษณที่ ดีแกประชาชน รวมทั้งเป นการปองกันความเขาใจผิด การแกไ ขความ
เขาใจผิด และการคาดหวั งผลทางการตลาดโดยออม ซึ่งเปนวิธีการประชาสัมพันธ องคการอยาง
หนึ่ง ขาวประชาสั ม พั นธ จึ ง มั กเปนขาวหรือเรื่องราวเกี่ยวกับ นโยบาย โครงการ หรือกิจ กรรม
ดําเนินงาน รวมทั้งผลงานการปฏิบัติงานขององคการ โดยสิ่งเหลาจะนํามาซึ่งการสรางภาพลักษณ
ที่ดี และผลดีตอองคกร สินคา และบริการในระยาว ในทัศนคติของสาธารณชนที่เกี่ยวของ
วัตถุประสงคของการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ
อมรพรรณ ซุมโชคชัย และ ธีรารักษ โพธิสุว รรณ (2548 : 59-60) กลาววา การเขียนเพื่ อ
การประชาสัมพันธตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของการประชาสัมพันธ ซึ่งไดแก เพื่อการแจงให
ทราบ เพื่อใหความรูและการศึ กษา เพื่อใหเกิดความยอมรับ เพื่อปองกันความเขาใจผิด เพื่อสรา ง
ภาพลั กษณที่ ดี เพื่อ แก ไขความเขา ใจผิด เพื่อ สรา งความสั มพั นธที่ ดี เพื่ อผลทางการตลาด ซึ่ งมี
รายละเอียด ดังนี้
1. เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร การเขียนลั กษณะนี้ เปนการเขี ยนเพื่ อเผยแพรขอเท็จ จริ ง
หรือขอมูลขาวสาร (Information) เพื่อใหความรู คําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
2. เพื่อ เสริ มสร างภาพลักษณ เปนการเขียนที่มี การยกสวนที่ดีเปนจุดเดนของหนวยงาน
มากลาว เพื่อสรางความเลื่อมใสศรัทธา หรือภาพลักษณอันพึงประสงค
3. เพื่อปองกันไมใหเกิดความเขาใจผิด การใหขอมูลของหนวยงานบางครั้งอาจเกิดความ
เขาใจผิดได ฉะนั้นการเขียนเพื่อเผยแพรขอมูลลวงหนาในเรื่องที่ละเอีย ดอ อน ซึ่งอาจ
กอ ใหเกิดความเขาใจผิ ดไดงาย โดยใชการอธิบาย แถลง ชี้แจงใหขอมูลลวงหนาอย าง
ชัดเจนจะสงผลทําใหประชาชนกลุมเปาหมายเขาใจรายละเอียดเกี่ยวกับหนวยงาน สินคา
หรือบริการของหนวยงาน ทําใหเกิดความนาเชื่อถือและหายเคลือบแคลง
4. เพื่อแกไขความเขาใจผิดที่เกิดขึ้น วัตถุป ระสงคที่บรรลุยากที่ สุดในการเขียนเพื่อการ
ประชาสัมพันธ คือ การแกไขความเขาใจผิด เพราะตองปรับเปลี่ยนความรู ความคิด ความ
เชื่อ และทัศนคติที่ไ มถูกตองเกี่ยวกับหน วยงาน จําเปนตองเขียนเพื่อ อธิบายใหเกิดความ
เขาใจที่ถูกตอ งในเหตุการณ ที่เ กิดขึ้นอยางชั ดเจน ฉะนั้น จึง ตอ งประกอบดว ยข อความที่
เปนเหตุ และผลสอดคลองกันอยางมีน้ําหนัก จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการอางอิงขอมูลที่
นาเชื่อถือ เพื่อโนมนาวใจใหผูอานปรับทัศนคติ แนวคิดใหคลอยตามสิ่งที่ผูเขียนนําเสนอ
5. เพื่อโฆษณาสินคา หรือบริการ เปน การโฆษณา สินคา โดยออ ม เปนที่ทราบกั นวา
การโฆษณาเปน สื่อซึ่ งสรางภาพลักษณ ที่ไม ดี และตอ งยอมรับความจริงว า การทํา งาน

32

โฆษณาแลวใหคนยกยองเปนเรื่องยาก เนื่องจากคนมักมองวาการโฆษณาเปนเรื่องโกหก
หลอกลวง เกิ น จริ ง ฉะนั้ น จึ ง ต อ งใช ก ารประชาสั ม พั น ธ เ ข า มาช ว ยเสริ ม สร า งความ
นาเชื่ อถือ ใหเ กิดขึ้นกับสิ นคา หรือบริการกอน แล วจึ ง ทําใหขายสิ นคา หรือบริการได
ภายหลัง
จากความสํา คัญของสื่ อมวลชนในบทบาทผูส งสาร ที่เป นผู คัดเลือกข าวสารในแตละวั น
เพื่อนําขอมูลขาวสารดังกลาวมาเผยแพรเพื่อใหประชาชนสาธารณชนไดรับรูถึงเรื่องราวเหตุการณ
ความเปลี่ยนแปลง และความเปนไปตางๆ ของโลก สื่อมวลชนจึงเปนกลุม อาชีพที่มี ความสํ าคัญ
อยางมากในสัง คม และตอการทํางานประชาสัม พัน ธ ในการที่องคการสถาบันตางๆ จะเผยแพร
ขอมูลขาวสารขององคก ารของตน จํ าเปน ที่จ ะตองพึ่ง สื่อมวลชนใหเปนช องทางในการสื่อสาร
เพราะเหตุ นี้ เ อง การทํ า สื่ อ มวลชนสั ม พั น ธ จึ ง ถื อ เป น งานหลั ก งานหนึ่ ง ของการดํ า เนิ น งาน
ประชาสัมพันธ โดยรูปแบบของสื่อมวลชนสัมพันธในปจจุบันนักประชาสัมพันธเริ่มมีความเขาใจ
ในลักษณะการทํางานของสื่อมวลชนมากขึ้น และเริ่ มพั ฒนาปรับปรุงงานประชาสัมพั นธ ในเรื่ อง
ของข อมูล ขา วสารรวมทั้ งขาวประชาสัม พัน ธห รือขาวแจกที่จะสง ให สื่อมวลชนให มีคุณภาพและ
ลักษณะตรงกับที่สื่อมวลชนตองการ ทําใหมี โอกาสเพิ่ มขึ้ นในการที่ขาวสารขององคการจะไดรับ
การเผยแพร
อยางไรก็ตามปจจุบัน มีองคการสถาบันทั้งใหมและเกามากมาย ทั้งองคการธุรกิจ เอกชน
รวมไปถึ งรัฐ บาล โดยเฉพาะองคการธุรกิจทั้ง ใหญ และเล็กที่ขยายจํ านวนเพิ่ มสูง ขึ้นตามกลไก
เศรษฐกิจ จํานวนหลายลานองคการสถาบัน ซึ่งทุกองคการตางก็มีขอมู ลขาวสารที่ตอ งการให
สื่อมวลชนตีพิมพเผยแพรให ในขณะที่สื่อมวลชนทุกแขนงมีอยูไมมากนัก ทําใหเกิดความแตกตาง
ในดา นความตองการและพื้ นที่ของการนําเสนอ ในแตล ะวันสื่ อมวลชนจึง ไดรั บขอมู ลขาวสาร
ประชาสัม พันธตางๆ จากองคก ารใหญ เล็ กมากมายนับร อยนับพั นชิ้ น ในขณะที่มี เนื้อที่ ในการ
เผยแพรขาวประชาสัมพันธเพียงวันละไมกี่ขาว
สื่อมวลชน ในที่นี้คือผูสื่ อขา วและบรรณาธิการขาวมี หนาที่ในการคัด เลือกขาวที่ไดรับมา
โดยคํานึงถึง ปจจัย หลายดาน โดยเฉพาะดานความนาสนใจ คุณคา และคุณภาพของขาวซึ่ง เป น
หลักสําคัญในการพิจารณา นอกจากนั้นจากการวิจัยของ ดร.พรทิพย วรกิจโภคาทร (2526) เรื่อง
การพิจารณาคัดเลือกขาวประชาสั มพัน ธของนัก หนัง สือพิ มพ แสดงให เห็น วานอกจากเกณฑดาน
คุณ ค า และคุ ณ ภาพข า วแล ว องค ป ระกอบอื่ น ๆ ที่ มี อิท ธิ พ ลในการตั ด สิ น ใจคั ด เลื อ กข า วของ
นักหนั งสือพิมพ (ในที่นี้ขอกลาวรวมถึงสื่อมวลชนทุกแขนงดวย) มีดังนี้ คือ 1. การควบคุมสื่อ ทั้ง
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การควบคุมจากรัฐบาลและเสรีภาพจากการควบคุมภายในสื่อเอง เชน การควบคุมโดยเจาของสื่อ
นโยบายของสื่อนั้น หรือการถูกควบคุมโดยบรรณาธิการขาว 2. ประเภทของสื่อ ที่มีความแตกตาง
กัน 3. ความรู ความเขาใจในขาวประชาสัมพันธของผูสื่อขาวแตละคน 4. นโยบายในการเผยแพร
ขาวประชาสัมพันธของสื่อนั้น 5. เนื้อที่/พื้นที่ของสื่อที่ มีจํา กัด 6. ความสัมพันธกับญาติมิตร
7. ความสัมพันธกับนักประชาสัมพันธหรือหนว ยงาน 8. จํานวนขาวและเวลา เนื่ องจากผูสื่อขา ว
ส ว นมากไม ค อ ยมี เ วลาในการอ า นข า วทุ ก ข า วที่ ไ ด รั บ 9. อื่ น ๆ เช น การรั บ เงิ น ชื่ อ เสี ย ง
ความกาวหนาในอาชีพ เปนตน
โดยสรุปกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ มีวิธีการทําไดดังนี้
1. การจัดทําเอกสารขาวประชาสัมพันธ
2. การจัดทําภาพขาวประชาสัมพันธ
3. การจัดทําบทความและสารคดี
4. การจัดทําแฟมคูมือสําหรับแจกใหแกสื่อมวลชน
5. การจัดใหสัมภาษณและแถลงขาวแกสื่อมวลชน
6. การจัดใหมีรายการปฐมทัศนแกสื่อมวลชน
7. การจัดใหมีการรวมรับประทานอาหารระหวางฝายจัดการกับสื่อมวลชน
8. การจัดพาสื่อมวลชนชมกิจการ
9. จัดทํ าบัญชี รายชื่อของผูสื่ อขาว บรรณาธิก าร หรือรายการที่เ กี่ยวของใหถูกตองและ
ทันสมัย
10. ใหเกียรติสื่อมวลชนอยางทัดเทียมกัน
11. ใหความรวมมือในการใหขาว การใหสัมภาษณ และใหความรวมมือกับกิจกรรมตางๆ
ของสื่อมวลชน
12. มีการพบปะสังสรรคกับสื่อมวลชนบาง
13. การจัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน
14. แจกตัวอยางสินคาแกสื่อมวลชน
15. เชิญสื่อมวลชน ในการจัดกิจกรรมพิเศษ
16. ใหความเปนกันเองกับสื่อมวลชน
17. มีความตรงไปตรงมา
18. ใหการบริการกับสื่อมวลชน
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สําหรับสิ่งที่นักประชาสัมพันธไมควรทํามีดังนี้
1. ไมกาวกายวิธีการทํางานของสื่อมวลชน
2. ไมขามหัวสื่อมวลชน
3. ไมใชแผนกโฆษณาไปบีบการทํางาน หรือการเสนอขาวของสื่อมวลชน
4. อยาเรียกรองการขอโทษหรือเรียกรองความยุติธรรม
5. อยาทําตัวเปนอุปสรรคในการทํางานของสื่อมวลชน
6. ไมควรแสดงอาการโกรธสื่อมวลชน
7. อยาพูดจาโกหกสื่อมวลชน
8. ไมควรจะตรวจทานบทสัมภาษณที่เราเปนผูใหสัมภาษณไปดวยความมั่นใจ
9. อยาโทษสื่อมวลชนวาเปนผูสรางปญหาใหกับองคกร แมเขาจะลงขาวผิด สิ่งที่ควรทํา
คือขอโอกาสที่จะชี้แจงขอเท็จจริง เพื่อใหเขาไดขอมูลที่ถูกตอง
10. อยาออนวอนหรือจับผิด
11. อยาขอใหสื่อมวลชนระงับการเผยแพรขาว
12. อยาสงขาวที่ไมจําเปนใหสื่อมวลชน
โดยสรุป กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ คือกิจกรรมที่นักประชาสัมพันธดําเนินการหรือทําขึ้น
เพื่ อสื่ อสารและสรางความสั มพั นธ กับสื่อมวลชน โดยมุง หวังใหสื่ อมวลชนเปนตัวกลางในการ
เผยแพร ขาวสารขององคกร ไดแก การจั ดทํา เอกสารขาวประชาสั ม พั นธ , การจั ดทํา ภาพขา ว
ประชาสัมพันธ, การจัดทํา บทความและสารคดี, การจัดทําแฟมคูมือสํ าหรับ แจกใหแกสื่อมวลชน,
การจัดใหสัมภาษณและแถลงขาวแกสื่อมวลชน, การจัดใหมีรายการปฐมทัศนแกสื่อมวลชน, การ
จัดใหมีการรวมรับประทานอาหารระหวางฝ ายจั ดการกับสื่ อมวลชน, การจั ดพาสื่อมวลชนชม
กิจ การ โดยการนําแนวคิดเรื่องสื่ อมวลชนสั มพั นธ มาใช กับการวิจั ยนี้ ก็เ พื่อเปนแนวทางใน
การศึกษา ทัศนคติของผูสื่ อขาวเศรษฐกิจที่มีตออาชีพการประชาสัมพันธ นักประชาสัม พันธ และ
กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ
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3. แนวคิดเรื่องสื่อมวลชน คุณคาขาวและจรรยาบรรณวิชาชีพ
คําวา “สื่อมวลชน” (Mass Media) มักมีความหมายคลุมไปถึงเครื่องมือทางเทคนิค ซึ่ง
การสื่อสารถึงมวลชนตองใช จากความหมายดังกลาว สื่อมวลชนจึงประกอบดวย
1. สื่อสิ่งพิมพ (Printed Media) ไดแก หนังสื อพิมพ นิตยสาร หนังสือแผนพั บ จดหมาย
เวียน ไปติ ดประกาศ ตัวอัก ษรที่เครื่องบินพนเปน ควั นบนฟา และเครื่ องมืออื่ นๆ ซึ่ งนําสารไปสู
มวลชนโดยผานทางตา
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส (Electronic Media) ไดแก รายการวิทยุ และรายการบันทึกเสี ยง
ตางๆ ซึ่งผานทางหู หรือรายการโทรทัศน ภาพยนตร และการบันทึกวิดีโอ ซึ่งผานทางตา และทางหู
(พัชนี เชยจรรยา และคณะ, 2538: 75)
หนาที่ของสื่อมวลชน
วิรัช ลภิรัตนกุล (2549: 178) ไดกลาวถึงหนาที่ของสื่อมวลชนไวดังนี้ สื่อมวลชนเปนพลัง
ทางการเมืองที่ สําคัญมากอยางหนึ่ง และเปนสิ่งที่ มีบทบาทอิ ทธิ พลอยางสําคัญตอความรู สึกนึก
คิดและประชามติของประชาชน สื่อมวลชนมีหนาที่สําคัญ ดังนี้
1. หนาที่ในการเสนอขาวขอเท็จ จริง (Informative Function) คือ การเผยแพรกระจาย
ขาวสารและเหตุการณ หรือเรื่องราวขอเท็จจริงตางๆ ไปใหประชาชนทราบขาวสารจากสื่อมวลชน
นั้น อาจมีทั้งประโยชนและโทษ หรือผลกระทบเชิงบวก และลบ เพราะเปนการเสนอขอมูลที่เท็จจริง
ที่เกิดขึ้น สื่อมวลชนบางประเภทอาจปอนยาพิษแกสื่อมวลชน ในขณะที่บางประเภทอาจกอใหเกิด
ประโยชน และเพิ่มพูนสติปญญาแกประชาชน
2. หนาที่ในการเสนอความคิดเห็น (Opinion Function) ไดแก การมีหนาที่สําคัญในการ
เสนอความคิดเห็นในบางประเด็นหรือปญหาใดๆ ซึ่งมีผลกระทบกระเทือนตอผลประโยชนอันเป น
สวนรวมของสังคม (Controversial Issue) นอกจากนี้ สื่อมวลชนยังเปนผูนําที่สําคัญในทางความ
คิดเห็นของมวลชน เปนผู สรางทัศนคติท างการเมืองและประชามติ (Public Opinion) ขา วสารที่
แสดงความคิด เห็น หรือวิพ ากษวิจ ารณของสื่ อมวลชนนั้นยอมจะทําใหผูรับมี ปฏิกิริยาตอบโต
ออกมาในลักษณะใดลั กษณะหนึ่ง ที่ เปน ทัศนคติ ทางสัง คมและการเมือง เชน ชอบ หรือ เกลี ยด
นักการเมืองคนหนึ่งคนใด เห็นดวยหรือไมเห็นดวย กับวิธีการแกปญหาใดปญหาหนึ่ ง ซึ่งทัศนคติ
และปฏิ กิริยาดังกล าวนี้ เมื่ อรวมตัวกันเปนกลุ ม กอนก็จ ะกลายเปนสิ่ ง ที่เ ราเรียกวา ประชามติ
(Public Opinion) ดังกลาวมาแลว
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3. หนาที่ในการใหความบัน เทิ ง (Entertainment Function) ไดแ ก การเสนอขาวสารที่
เปนสาระบันเทิงแกผูรับ เชน หนังสือพิมพเสนอ นวนิยาย เรื่องสั้น หรือคอลัมนบันเทิงประจําฉบับ
เพื่ อความบัน เทิง ของผูอ าน วิ ทยุและโทรทัศน มีร ายการเพลง ดนตรี ละคร หรือการแสดงละเล น
ตางๆ เพื่อความบันเทิงสนุกสนานแกผูฟงและผูชม
4. หนาที่ในการใหการศึกษา (Educational Function) ไดแก การใหความรู เทคนิคใน
ดานตางๆ แกมวลชนหรือทําหนาที่ใหการศึกษาแนะนําสิ่งที่เปนสาระประโยชนแกม วลชนในสังคม
การใหความรอบรู และวิทยาการ หรือประสบการณใหมๆ รวมทั้งการใหความรูทางดานการเมือง
เชน ใหรูถึงระบบการเมือง เชน ใหรูถึงระบบการเมือง ปญหาทางการเมือง เปนตน
5. หน า ที่ ใ นการเป น ผู ค อยท ว งติ ง ผู ป กครองประเทศ เพื่ อ พิ ทั ก ษ ผ ลประโยชน ข อง
ประชาชน (Guardian) สื่อมวลชนในระบอบประชาธิ ปไตย เปน ผู คอยทวงติง ผู มีอํา นาจหรือ
ผูปกครองมิ ใหกระทํ านอกขอบเขต หรือผิดไปจากความตอ งการของประชาชน ดวยวิธีก ารเสนอ
ขาวหรือบทความวิพากษวิจารณการปฏิบัติงานของรั ฐบาลหรือขาราชการ (Watchdog of the
Government) ที่ดี จะกระทําหนาที่นี้ไ ดก็ดวยความมีจริยธรรม ไม โอนเอียงเขาขางใดขางหนึ่ง ใน
แงนี้สื่อมวลชน จึงทําหนาที่เปนผูที่รักษาหรือพิทักษผลประโยชนของประชาชน
6. หนาที่ใ นการเผยแพรโฆษณา (Publicity and Advertising) หนาที่ใ นการเผยแพร
โฆษณาในที่นี้ หมายถึง การที่สื่อมวลชนทําหนาที่เปนสื่อในการเผยแพรและโฆษณา (Advertising
Media) ซึ่งเปนประโยชนโดยตรงสําหรับสื่อมวลชน ในดานรายไดจากการขายเวลาของสถานี หรือ
การขายเนื้อที่สําหรับการเผยแพรโฆษณา ซึ่งเปนรายไดหลักที่สําคัญอยางหนึ่งของสื่อมวลชน ทํา
ใหประชาชนไดทราบและรูจักสินคา ผลิตภัณฑ บริษัท ตางๆ และมีโอกาสในการเปรียบเทียบหรือ
ตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ หรือใช บริการตางๆ ไดอยา งมี ประสิ ทธิ ภ าพ ปจ จุ บั น หนาที่ ใ นการเผยแพร
โฆษณานี้เปนหนาที่ สําคัญอยางหนึ่ง ซึ่งมีบทบาทมากต อชีวิตประจําวัน ของมวลชน ไมวาจะเปน
สื่อมวลชนประเภท หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน หรือภาพยนตร เปนตน
7. หนาที่ในการใหบริการสาธารณะ (Public Service) สื่อมวลชนสามารถทําหนาที่ไ ดอีก
ประการหนึ่ง ในการช วยใหบริ การสาธารณะแกสั ง คมส วนรวม การเสนอขาวหรือประกาศแจ ง
ขาวสาร ซึ่งเปนการบริการแกสื่อมวลชน หรือขา วสารตางๆ ที่เปนประโยชนแกประชาชนสวนรวม
เช น การเชิ ญ ชวนรณรงค ใ นสิ่ ง ที่ เ ปน ประโยชนต อ ส วนรวม การบํ า เพ็ ญ ประโยชน การสั ง คม
สงเคราะห เปนตน
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บทบาทของสื่อมวลชน
ปรมะ สตะเวทิน (2539: 30-31) ไดกลาวถึงบทบาทของสื่อมวลชนไวดังนี้
บทบาทของผูแจงขาว (Messenger)
บทบาทที่สําคัญประการแรกของนักสื่อมวลชนก็คือ บทบาทในดานการแจงขาวใหมวลชน
ผูรับสารไดทราบวามีเหตุการณใดเกิดขึ้นในสังคมและสิ่งแวดลอม เปนการรายงานใหมวลชนผูรับ
สารไดรับรูถึงสภาพปจ จุบันของสังคมและสิ่ง แวดลอม เนื่องจากสังคมปจจุ บันเปนสังคมเปด เทค
โนยีทางการสื่อสารจะทําใหประชาชนในแตล ะสั ง คมรับทราบขาวสารของกันและกันไดอยาง
กวางขวางทั่วถึง การรายงานขาวของนักสื่อมวลชนจึงเปนการรายงานใหมวลชนผูรับสารไดทราบ
สภาพสังคมของมวลชนผูรับสาร ในสังคมใดสังคมหนึ่งและสภาพของสังคมอื่นๆ ดวย
บทบาทของตัวกลาง (Intermediary)
ในฐานะของผูรายงานเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม นักสอสารมวลชนจึงมีบทบาทใน
การเปนตัวกลาง 2 ประการ
1. การเปนตัวกลางระหวางแหล ง ขาว (News Source) กับมวลชนผู รับขาว (News
Audience)
ในสั ง คมป จ จุ บั น ซึ่ ง เป น สั ง คมที่ ก วา งใหญ แ ละมี ค วามสลั บ ซั บ ซ อ นนั้น แหล ง ข า วกั บ
มวลชนอยูหางไกลจากกัน จึงเปนการยากที่ขาวจากแหลงขาวจะไปถึงมวลชนผูรับขาวดวยวิธการ
บอกกันปากตอปาก (Word-of-Mouth Communication) ดังเชนสัง คมในอดีต นัก สื่อสารมวลชน
ซึ่งมีอาชีพในการแจงขางและมีสื่อมวลชนที่มีประสิทธิ ภาพเป นเครื่องมือ จึงสามารถเปนตัวกลาง
ในการถายทอดจากแหลงขาวไปยังมวลชนผูรับขาวได
2. การเปนตัวกลางระหวางแหลงขาว (News Source) กับแหลงขาว (News Source)
บทบาทในการเปนตัวกลางระหวางแหลงขาวกับแหลงขาวของนักสื่อสารมวลชน มักจะถูก
มองขามเสมอ ในการปฏิ บัติ หนาที่นั้น นักสื่อสารมวลชนมี โอกาสไดพ บปะกับแหลง ขาวตางๆ
หลายแหลง เปนประจํ า ในการไดพ บปะกับนั กสื่อมวลชนทําใหแหล งขาวตางๆ ไดรั บรู ขาวสาร
ขอมูลและปญหาตางๆ ระหวางแหลงขาวดวยกันผานนักสื่อสารมวลชน นักสื่อสารมวลชนมีโอกาส
พบปะกับแหลงขาวต างๆ มากกวาที่แหลงขาวตา งๆ จะไดพบปะกันเอง ดังนั้น ปญ หาการทํางาน
ซ้ํา ซอ นกั น ปญ หาความขัด แย งกั น จึง ได รับ การแกไ ขก อนที่จ ะมี ความรุน แรง เช น ปญ หาจราจร
ปญ หาเยาวชน ป ญ หาดา นกีฬ า และปญ หาดานการทองเที่ ยว ซึ่ ง หนวยงานหลายหนวยงาน
รับผิดชอบ (ปรมะ สตะเวทิน, 2539 : 30 – 31)
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บทบาทของผูกรองสารหรือผูเฝาประตูหรือนายทหารขาวสาร (Gatekeeper)
วิรัช ลภิรั ตนกุล (2549: 182) กลาวถึงสื่ อมวลชนกับหนาที่ในการพิจารณากลั่น กรอง
ขาวสารวา หนาที่ สําคัญประการหนึ่งของสื่อมวลชน ก็คือ การเผยแพรกระจายขาวสารออกไปให
กวางขวางรวดเร็ว เพื่อให ประชาชนรับรู อยางไรก็ตาม ในการแพร กระจายขาวสารนี้ สื่อมวลชน
จะตองรูจั กเลือกสรรที่จะเสนอออกไป สิ่งนี้นับวา เปนส วนสําคัญที่ สุดสําหรับการดําเนินงานของ
สื่อมวลชน เพราะการกระทําดังกลาวเปน การพิจ ารณากลั่นกรอง (Filters) ขาวสารตา งๆ กอน
นําเสนอสูประชาชน ซึ่งสื่อมวลชนทําหนาที่เปน Gatekeeper และหนาที่นี้เปนหนาที่สําคัญสําหรับ
การสื่อสารขาวในสัง คม ฉะนั้ น Gatekeeper จึง หมายถึง การตัด สิน ใจของผูสื่ อสารในการที่จะ
กลั่ น กรองหรื อ พิ จ ารณาข า วสารต า งๆ ก อ นที่ จ ะส ง ออกไปยั ง กลุ ม ประชาชน ตั ว อย า งเช น
บรรณาธิการหนังสือพิมพจะตองพิจารณาขาวสารตางๆ เพื่อกลั่นกรองกอนตีพิมพเสนอสูส ายตา
ประชาชน เปนตน
Scrhamm (1960 : 276 อา งถึงใน อ อยทิพย นิ ธิยานัน ท 2540: 24) กลาววา
Gatekeeper เปนผูมีสิทธิในการเปดเผยหรือปดบังขาวสารที่สงผานไปยังประชาชน เปนเสมือน
นายทวารของการรับขาวสารของประชาชน
พัชนี เชยจรรยา และคณะ (2538: 153 – 154) กลาววา นายทวารขาวสารคือ บุคคลที่ทํา
หนาที่เ ปนคนกลางในชองทางการสื่อสาร เปนผู ตัดสิ นใจว า ข าวสารที่ตนไดรับมานั้น จะสงไปยัง
มวลชนหรือไมและสงไปอยางไร บุคคลผูทําหนาที่นี้มักไดแก บรรณาธิการ หัวหนาขาว นักขาว ซึ่ง
ตองใชวิจารณญาณในการตัดสินใจเลือกและเสนอขาวสารไปยังประชาชน
Lewin (1965 : 145 อางถึงใน ออยทิพย นิธิยานันท 2540: 24) นักสังคมวิทยาอธิบายวา
ในกระบวนการสื่ อสารนั้น จะต องมี การส ง ขาวสารผ านช องทางการสื่ อสาร และในช องทางนี้
จะตองมีผูหนึ่งที่ทําหนาที่ในการกลั่นกรองขาวสาร และผูกลั่นกรองนี้คือ Gatekeeper
D.M. White (1950 อางถึงใน ออยทิพย นิธิยานันท 2540: 24) กลาววา Gatekeeper คือ
บุคคลที่ทําหนาที่กลั่นกรอง เลือกสรรขาวสารเพื่อ เสนอตอไปยัง สาธารณชน ผูกรองสารจึ งอยูใ น
ฐานะที่จะควบคุมขาวสารตางๆ ที่จะผานไปยังประชาชนทั่วไป โดยอาศัยวิธีการคัดเลือกและเรียบ
เรียงขาวสาร ตลอดจนกําหนดเวลาและจัดลําดับความสําคัญของขาวสารนั้นๆ” โดยสรุปปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการคัดเลือกขาวของ Gatekeeper ดังนี้
1. ทัศนคติของบรรณาธิการที่มีตอขาว
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

ความเรงรีบของเวลาที่ใชในการทํางาน
คุณคาของขาว
คุณภาพของการเขียนขาว
หลักที่ยึดถือในการบริหาร
การมองความตองการของผูอาน
การแขงขันของสื่อ

ปรมะ สตะเวทิน (2539 : 31 – 35) กลาววา แนวคิดเรื่องการเฝาประตู (Gatekeeping)
หมายถึง การเลือกนําเสนอ (Choosing) หรือ การปฏิเ สธไมนําเสนอ (Rejecting) เรื่องใดเรื่องหนึ่ง
โดยผูเฝาประตู (Gatekeeper) กําหนดปจจัยในการเลือกเสนอขาวสารตอประชาชนผูรับสารดังนี้
1. คุณคาของขาว เหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นจะถูกคัดเลือกมาเสนอเปนขาวนั้น จะตองมี
ความสําคัญและอยูในความสนใจของมวลชนผูรับสาร มีคาแกการเสนอเปนขาว
2. เนื้ อที่ และเวลาของสื่อมวลชน อยางไรก็ต าม แมเหตุก ารณที่ เกิ ดขึ้ นจะมีคุ ณค าของ
ขาว แตก็อาจไมถูกนํามาเสนอเปนขาวได เพราะยังมีปจจัยอื่น ๆ อีกที่กําหนดการตัดสิน ใจของนัก
สื่ อ สารมวลชน ในฐานะของผู เ ฝ า ประตู ป จ จั ย หนึ่ ง ก็ คื อ ความจํ า กั ด เรื่ อ งเนื้ อ ที่ แ ละเวลา
(Limitations of Space and Time) สื่ อ มวลชนไม ว า จะเป น หนั ง สื อ พิ ม พ นิ ต ยสาร
วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น หรื อ ภาพยนตร ซึ่ ง เป น เครื่ อ งมื อ ในการสื่ อ สารของนั ก
สื่อ สารมวลชนนั้น มีความจํากัดในตัว เอง สื่อมวลชนประเภทสิ่ง พิมพจะถูกจํากัด ดว ยเนื้อที่ ของ
กระดาษพิมพ สื่อมวลชนประเภทอิเล็กทรอนิ กส และภาพยนตรถูก จํากัดในเรื่องเวลา ดังนั้นผูเฝ า
ประตูจึงตองเลือกขาวที่ดีที่สุดและเนื้อหาอื่นๆ ที่ดีที่สุดเสนอตอมวลชนผู รับสารในสื่อมวลชนชนิ ด
ตางๆ ที่มีเนื้อที่และเวลาที่จํากัด
3. บุคลิกของนักสื่อสารมวลชน นักสื่อสารมวลชนแตละคนจะมีความแตกตางกันไป แม
ทุกคนจะมี “คุณคาของขาว” และความสนใจ ตลอดจนความตองการของมวลชนผูรับสารหลักใน
การเลื อ กข า วสารก็ ต าม ความแตกต า งดั ง กล า ว ได แ ก ความแตกต า งด า นบุ ค ลิ ก ซึ่ ง ได แ ก
ประสบการณ ความรู ความเชื่อ คานิยม รสนิยม หนาที่และความรับผิดชอบ สิ่งเหลานี้ทําใหผูเฝา
ประตูเลือกขาวสารไมเหมือนกัน เชน แผนกขาวกีฬา ขาวบันเทิง ขาวสังคม ขาวสตรี ขาวการเมือง
ยอมมีมุมมองในการเลือกขาวของแตละแผนกไมเหมอนกัน หรือแมแตนักขาวการเมืองดวยกัน ก็
อาจมองเห็นความสําคัญของเหตุการณที่เกิดขึ้นไมเหมือนกัน
4. อิทธิพ ลที่มี ตอผูเฝาประตู นัก สื่อสารมวลชนเปน สวนหนึ่ง ของสังคม ดังนั้น ยอมไดรับ
อิท ธิพลและความกดดั นจากสังคมและสิ่งแวดล อมการปฏิบัติ หนาที่ของตน อิ ทธิพลและความ
กดดันตา งๆ จากสังคมและสิ่ งแวดล อม แมจ ะไมใ ชเหตุผลทางวิชาชีพ แต ในความเปนจริงก็มี ผล
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อยา งยิ่ งตอการตัดสินใจเลื อกขาวและเนื้ อหาอื่นๆ ของนักสื่อมวลชนตอมวลชนผูรั บสาร อิทธิ พล
ที่ว านี้ มีอ ยูอ ยา งกวางขวางทั้ง ภายในองคก ารสื่อ มวลชนเองและทั้ง ภายนอกองคก ารสื่ อมวลชน
อิทธิพลดังกล าว ไดแก รัฐบาลและหน วยงานของรัฐบาล กลุมผลประโยชน พรรคการเมื อง ความ
มั่นคงของประเทศชาติ ศีลธรรม รวมทั้งเจาขององคการสื่อมวลชนหรือนายทุน ซึ่งเปนนายจางของ
นักสื่อสารมวลชน
พรทิ พ ย วรกิ จ โภคาทร (2526) ได ทํ า การศึ ก ษาเรื่ อ ง “การพิ จ ารณาคั ด เลื อ กข า ว
ประชาสัมพันธของนักหนังสือพิมพ” สรุปผลการศึกษา ดังนี้
การคัดเลือกขาวมีหลักสําคัญที่สรุปได คือ
1. ตองเปนขาวที่เปนจริง มีความแมนยําไมคลาดเคลื่อน
2. ตองเปนขาวที่นาสนใจ ทําใหคนอาน “ทึ่ง” ได
3. ตองเปนขาวที่ใหความรู และมีสาระ อีกทั้งยังตองใหความคิดแกผูอานดวย
4. ตองเปนขาวที่ทําใหผูอานเกิดความเพลิดเพลินไดดวย
โดยจากผลการศึกษาสรุปวาองคประกอบที่จะทําใหขาวประชาสัม พัน ธไ ดรับการตีพิมพ
เผยแพรมี 3 ประเด็น ซึ่งมีความสัมพันธกัน ดังนี้
1. คุณภาพของขาว ไดแก ความนาสนใจ ความทันเวลา ความสําคัญ ขอเท็จจริง ความ
ถูกตอง การไดเนื้อหาที่กะทัดรัดไมยาวเกินไป ประเภทของขาว การมีภาพประกอบ การมีหลักฐาน
อางอิงและการเขียนขาวเหลานี้ เปนตน
2. การจัดสงขาว หมายถึง การจัดสง ที่ยุติธรรม เปดเผยและตั้ง อยูบ นพื้นฐานของความ
จริง การสงถูกบุคคล การไมสงบอยหรือถี่เกินไป
3. นั ก หนั ง สื อ พิ ม พ รวมถึ ง นโยบายและความมุ ง หมาย ความต อ งการของ
นัก หนัง สื อ พิ ม พ จรรยาบรรณของนั ก หนั ง สื อ พิ ม พ ธุ รกิ จ หนัง สื อ พิ ม พ ความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
นักหนังสือพิมพ กับนักประชาสัมพันธ
องคป ระกอบทั้ง 3 ขอ นี้ มีความสัมพันธกัน และความสัม พันธนี้มี ผลตอ การไดรับการ
ตีพิมพหรือไม ตัวอยางเชน ถานักหนังสือพิมพเจาของคอลัมนนั้นมีความสัมพันธที่ดีตอหนวยงานที่
สงขาว ขาวมีคุณภาพ นาสนใจ มีความสําคัญ และสงมาในเวลาที่เหมาะสม โอกาสที่จะไดรับการ
ตีพิมพยอมมีมาก แตขณะเดียวกันถานักหนังสือพิมพไมมีความสัมพันธ หรือไมรูจักหนวยงานที่สง
ขาว ข าวที่ สงก็เปนขาวที่ไ มคอยสําคัญ ไมนาสนใจ และการจัดสง ก็สงมาลอยๆ ไมเจาะจงบุคคล
โอกาสที่จะไดรับการตีพิมพยอมมีนอยมาก (พรทิพย วรกิจโภคาทร, 2526: 16-17)
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คุณคาของขาว
ในแต ล ะวั น มี เ หตุ ก ารณ ต า งๆ เกิ ด ขึ้ น เป น จํ า นวนมากมาย สื่ อ มวลชนจึ ง จํ า เป น ต อ ง
พิจารณาคัดเลือกเหตุการณที่มีคุณคาของขาว (News Values) เพื่อที่จะรายงานเหตุการณนั้นไปสู
สาธารณชน ซึ่งในการพิจ ารณาคัดเลือกเหตุการณที่ มีคุณคา ของความเปนขาวนั้น สื่อมวลชนจะ
พิจารณาจากองคประกอบที่มีอยูในเหตุการณ ซึ่งมีความเดนเมื่อเปรียบเทียบกับเหตุการณอื่นๆ ที่
เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน ซึ่งองคประกอบของเรื่องราวที่มีคุณคาทางขาวสรุปไดดังนี้ (ลักษณา สตะ
เวทิน และคณะ 2530, ชมผกา ณ สงขลา 2540, ลักษณา สตะเวทิน, 2540)
1. ความสดใหมทันตอเหตุการณ (Timeliness) หรือความรวดเร็ว (Immediacy)
หมายถึงความสดใหมของเหตุการณ หรือเรื่องราวนั้น เพิ่งจะเกิดขึ้นสดๆรอนๆ หรือเพิ่งจะ
คน พบ และมี การรายงานนั้นอยางรวดเร็วในทันทีทันใด ยิ่ งขอมู ลมี ความสดใหม และ
รายงานไดอย างรวดเร็วทัน ที มากเทาไร ก็ยิ่ง ไดรับความสนใจจากประชาชนมากขึ้ น
เทานั้น
2. ปุถุชนสนใจ (Human interest) หมายถึง เรื่องราวที่เกิดขึ้น ทําใหผูรับทราบเรื่องราว
นั้นเกิดความสนใจอยางมาก จนสะเทือนอารมณ ความรูสึกไปตามเหตุการณที่เกิดขึ้น จน
เกิดความรูสึกรวมกับบุคคลที่ประสบเหตุการณเชนนั้นดวยอารมณ หรือความรูสึกดังกลาว
นั้น มีทั้งสวนโศกเศร า เสียใจ เห็น อกเห็นใจ หดหู ใจ สัง เวชใจ เคีย ดแคน ชิงชั งจนไปถึ ง
ความรูสึกปลาบปลื้มยินดี ภูมิ ใจ ดีใจ ไปกับเหตุการณ บุคคลที่เ กี่ยวข อง เรื่องราวตางๆ
เหลานี้จะมีคุณคาของความเปนขาวสูง
3. ความใกลชิด (Proximity of nearness) หมายถึง ความสัมพันธระหวางเรื่องราว
เหตุ ก ารณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ผู รั บ ทราบข อ มู ล นั้ น ทั้ ง สั ม พั น ธ ท างร า งกายและจิ ต ใจ ถ า มี
ความสัมพั นธ ใกล ชิด กันมากก็ จะไดรั บความสนใจติ ดตามมาก ผูอา นหนังสื อพิ มพย อม
สนใจเหตุการณที่เกี่ยวของกั บตัวเขา ครอบครัว ญาติ และเพื่ อนมากกวา เรื่องราวที่เ กิด
กับคนอื่น หรือสถานที่ที่ไมรูจัก ทั้งนี้เปนเพราะตามหลักจิตวิทยาแลว ธรรมชาติของมนุษย
จะสนใจเรื่องที่อยูใกลตัว อันจะสงผลกระทบตอตัวเขาได
4. ความมีชื่อเสียง หรือความสําคัญ (Prominence) หมายถึ ง บุคคลที่เกี่ยวข องกับ
เหตุการณหรือ เรื่องราวนั้น เปนบุคคลที่มีชื่อเสียง อาจจะเปนในดานตําแหนง หนาที่การ
ทํา งาน เช น นายกรั ฐ มนตรี รั ฐ มนตรี วา การกระทรวงตา งๆ ประธานกรรมการบริ ษั ท
นักรอง นัก แสดง เปนต น หรือมีฐานะทางสังคม เชน นางสาวไทย นักกีฬ าที่ไ ดรับเหรียญ
ทอง นั กมวยไดรั บเปน แชมเปย น นั กเรียน นั กศึก ษาที่ไดรั บเหรียญทองการแขงขันเคมี
โอลิ ม ป ก เปน ต น หรือ ฐานะทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะผู ที่ มี ความมั่ ง คั่ ง เป น พิ เ ศษ ใน
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องคป ระกอบนี้ รวมถึง ความมีชื่ อเสียง หรือความสําคัญ ของสถานที่ต างๆ เชน สถานที่
สําคัญทางประวัติศาสตร ทางการเมือง ทางศาสนา เปนตน ตลอดจนวัตถุสิ่งของอันล้ําคา
และเปนที่รูจักกันโดยทั่วไป
5. ผลกระทบที่ติดตามมา (Consequence) หมายถึง เหตุการณเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นมี
ผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของบุคคลมากนอยเพียงใด กอใหเกิดความเสียหาย ความ
สู ญ เสี ย ทั้ง รางกาย ทรัพ ยสิ น ชื่ อเสี ยง สถานภาพทางสั ง คม และความรูสึ กมากนอ ย
เพี ยงใด ถ ามี ผลกระทบตอ บุคคลจํานวนมาก ยอมจะไดรับความสนใจสู ง คุ ณ คา ของ
ความเปนขาวจะมีมากตามไปดวย เชน ขา วภัยพิบัติตางๆ การลดภาษีมูลคาเพิ่ม การขึ้น
คาสาธารณูปโภค เปนตน
6. ความขั ดแยง (Conflict) หมายถึง เรื่องราว เหตุการณ ที่แสดงถึง ความขัดแยง ใน
ความสัมพัน ธระหวางมนุษยในสังคมขนาดเล็กระดับครอบครัวไปจนถึงสังคมขนาดใหญ
ระดับ ประเทศ ระดับ โลก ซึ่ งมีทั้งความขัดแยง ทางกาย และความขัดแยง ทางจิต (ทาง
ความคิด) และอาจจะสรางปญหาตางๆตามมา เชน ปญหาการหยาราง การทะเลาะวิวาท
การชุมนุมประทวงจนถึงขั้นนองเลือด การทําสงคราม ความขัดแยงทางความคิด เชนทาง
การเมือง ทางเศรษฐกิจ ทางสังคม ทางศาสนา เปนตน
7. ความมีเงื่อนงํา (Suspense) หมายถึง เรื่องราว เหตุการณนั้นเกิดขึ้ นแลว แตยังไม
ยุติ หรือมี เบื้อ งหลังที่ ซับซ อน ความจริง บางประการยัง ไมเ ปด เผยใหก ระจ างชัด ตอ งใช
เวลาระยะหนึ่งใหเหตุการณดําเนิ นไปใชเวลาสืบและคน หา ทํ าใหเ รื่องราวนั้นชั ดเจนขึ้น
เรื่องราวเหลานี้ทําใหประชาชนสงสัย กระหายใครรูเรื่องราวตอไป กระหายใครรูความจริง
ที่ยั งไมก ระจาง เชน การเลื อกตั้ง สมาชิก สภาผูแ ทนราษฎร การฆาตกรรมอํ าพราง การ
โจรกรรมอยางไรรองรอย เปนตน
8. ความแปลกประหลาดผิดธรรมชาติ (Oddity or unusualness) หมายถึง
เหตุการณ เรื่องราวที่เกิดขึ้นผิดไปจากปกติวิสัย เปนสิ่ง แปลกประหลาด หรือสิ่ง ที่ไ มเ คย
พบ ไมเคยเห็น ไม เคยรูม าก อน ไมวา จะเปนปรากฏการณ ทางธรรมชาติ หรือทางสั งคม
เชน การคลอดลูกแฝดจํานวนมาก ทารกมีลักษณะผิดธรรมดา มี 2 หัว 3 ขา ตนหมาก ตน
ปาลม แตกหนอเปนรูปพญานาค ลูกหมูมีนอเหมือนแรด มีผูเห็นพญานาคปรากฏตัวกลาง
ลําน้ําโขง การทรงเจา อิทธิปาฏิหาริยตางๆ เปนตน
9. องคประกอบทางเพศ (Sex) หมายถึง เหตุการณ เรื่องราวที่เกี่ยวกับเพศ เพศหญิง
เพศชาย ผูมีพฤติก รรมเบี่ย งเบนทางเพศ ไม วาเรื่องราว เหตุการณนั้นจะดี หรือ ไม ดี มัก
ไดรับความสนใจเปนขาวเสมอ ยิ่งถา เปนเรื่ องแปลกใหมจะได รับความสนใจมากขึ้น เชน
การข ม ขืน การคบหาเพื่ อ นต า งเพศมากหนา หลายตาโดยเฉพาะคนที่มี ชื่ อเสี ย ง การ
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เรียกรองสิทธิสตรี การแตงงานระหวางเพศเดีย วกัน การเรียกรองสิทธิของเพศที่สาม เปน
ตน
10. ภัยพิบัติและความก าวหน า (Disaster and Progress) หมายถึง เรื่องราว
เหตุ การณ ที่เ ป น ความก า วหน า ทางเทคโนโลยี ทางวิช าการแขนงต างๆ โดยเฉพาะที่
เกี่ ย วข อ งกั บ ชี วิ ต มนุ ษ ย ความเป น อยู ข องสั ง คมมนุ ษ ย เช น ทางวิ ท ยาศาสตร ทาง
การแพทย ทางเภสั ช กร ทางอุตสาหกรรมการผลิ ต ทางการสื่ อสาร เปนตน ตลอดจน
ความกาวหนาของบุคคลทั่วไปซึ่งประสบความสําเร็จอยางสูงในชีวิต ผูคนก็สนใจใครรู เขา
ทําอยางไรจึงประสบความสําเร็จเชนนั้นได รวมไปถึงภัยพิบัติตางๆ ทุกรูปแบบ เชน อุทก
ภัย หรือสึนามิ ก็เปนเรื่องที่ไดรับความสนใจอยางมาก
สรุป 10 องคประกอบของขาว คือ ความสดใหมทันตอเหตุการณ ความนาสนใจสะเทือน
อารมณ มีค วามใกล ชิดกั บสัง คม มีบุค คลที่มีชื่อ เสีย งในขาวหรือ เปน สิ่งที่ มีความสํ าคัญ สิ่ง ที่จะ
กอใหเกิดผลกระทบตามมา แสดงถึงความขัดแยง ประกอบดวยเรื่องราวลึกลับมีเงื่อนงํา มีความ
แปลกประหลาดชวนติดตาม มีเรื่ องราวองคป ระกอบเกี่ย วเพศ และเรื่อ งราวความกา วหนา ของ
เทคโนโลยีหรือบุคคลตางๆ หรือภัยพิบัติตางๆ ซึ่งไมจําเปนวาขาวที่ดีจะตองมีองคประกอบทั้งหมด
10 อย างนี้ในข าวเดี ยว ในขา วหนึ่ง อาจมี องคป ระกอบของคุณ คา ขาวเพีย งอย างเดีย วก็ได แต
จะตองเปนขาวที่มีองคประกอบที่มีความเดนชัดมาก แตหากมีองคประกอบของคุณคาขาวหลาย
อยางในขาวเดียวก็จะทําใหขาวนั้นมีคุณคามากขึ้น อยางไรก็ตามขาวประชาสัมพันธทุกขาวจะตอง
มี อ งค ประกอบเหล านี้ อย างนอ ยหนึ่ ง อยา ง เพื่ อ ให ขา วที่ ส ง ไปมี โอกาสไดรั บการเผยแพรจ าก
สื่อมวลชนมากขึ้น และสื่อมวลชนเองก็จ ะมองวา นักประชาสัม พันธ มีความเขาใจและใส ใจในการ
เขียนขาวประชาสัมพันธที่มีคุณคา ไมใชเอาแตเขียนขาวแจกสงมาเพื่อโฆษณาองคการของตนเอง
เพียงอยางเดียว ซึ่งจะทําใหขาวที่สงไปนั้นกลายเปนขยะไปในทันที
คุณสมบัติของขาวเศรษฐกิจ
คุณสมบัติและคุณคาของขาวประเภทตางๆ นั้นมีลักษณะพื้นฐานไมแตกตางกัน ไมวาจะ
เปนข าวเศรษฐกิจ ขาวการเมื อง ขา วบันเทิง ขาวกีฬ า ฯลฯ เพี ยงแตการให ความสํ าคั ญ ของ
คุณสมบัติแตละประเภทอาจจะแตกตางกันไปบาง โดยทั่วไปแลว ขา วที่เสนอในหนาหนังสือพิม พ
ควรมีคุณสมบัติที่เอื้อ อํานวยต อ การอาน นา สนใจ มี ความนาเชื่อถื อ ดังนั้นคุณภาพของขาวหรือ
การเขียนขาวใหมีคุณภาพ จะตองมีองคประกอบหลายประการ
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ชวรัตน เชิดชัย (2521: 9-10) กลาวถึงองคประกอบที่ทําให ขาว มีคุณภาพไวดังนี้
1. ความถูกตอ ง ขาวจะตอ งประกอบดว ยขอเท็จจริง ที่มี ความถูกตอง ซึ่ง นอกจากจะ
ดําเนิ นความถูก ตองเกี่ยวกับเนื้อหา เรื่องราวของขาว ชื่อ วันเดือนป อายุ หรือที่อ ยู รายละเอียด
อยางอื่นแลว ความถูกต องยังหมายความรวมถึงวิธีก ารประกอบเนื้อหาเหลานั้นเขาดวยกัน ในรูป
ของขาวเพื่อใหผูอานไดรับขาวสารที่ถูกตองแนนอน
2. ความสมดุล ข าวที่มีความสมดุลหมายถึงการเลือก การจัดรวบรวมขอเท็จ จริง เขา
ดวยกันอยางสมบูร ณ ทุกแง ทุกมุ ม ไม มี ส วนใดขาดหายหรือส วนใดที่เ กินความจํ าเปนเพื่ อให
เหตุก ารณใ นขาวมีความเหมาะสมทั้ งในแงของการเน นขาว ความสัมพัน ธระหวา งของเท็จ จริง
ตางๆ เปนเหตุการณที่เกิดขึ้น รวมทั้งการใหความสําคัญตอสาระของขาวทั้งหมด
3. ความเที่ยงตรง ขาวเปนการรายงานขอเท็จจริงของเหตุการณที่เกิดขึ้น มิใชเหตุการณ
ตามทัศนคติของบุคคลผูมีอคติ แตในฐานะผูสื่อขาวการรายงานขาวใดๆ จะตองกระทําดวยความ
เที่ยงธรรมเสมอ และบางครั้งเหตุการณใ นขาวอาจมีความสลับซับซอนมากจนเกินกวาผูอานจะ
สามารถเขาใจได การรายงานขาวอยางธรรมดายอมไมเพียงพอ เพื่อชวยใหผูอานเขาใจขอเท็จจริง
และภูมิห ลังของขาว การรายงานขาวจึง มีลัก ษณะเป นการใหคําอธิบาย (Interpretative) ขาวนั้น
ดว ย การอธิบายเพิ่มเติม จึง เปน ลักษณะที่สํ าคัญ อย างหนึ่ง ของการสื่ อข าวและนํามาเสนอต อ
ผูอานเมื่อการเสนอขาวแบบตรงไปตรงมาไมอาจใหขอมูลแกผูอานไดอยางละเอียด และอาจจะทํา
ใหผูอานเกิดความสับสน
4. ความกะทัดรัด การเขียนขาวที่ดี จะตองสั้นและกะทัดรั ด ในขณะเดีย วกัน ขาวจะตอง
ใหมีความชัดเจน เพียบพรอมดวยสาระโดยใชภาษาเขียนงายๆ ตามรูปแบบการเขียนทั่วไป
5. ความใหมสด องคประกอบเกี่ยวกับเวลาเปนเรื่องสําคัญในการเสนอขาวปกติ ผูอาน
ยอ มต องการอ า นขา วสารที่ ต นเสนอข า ว ซึ่ ง ยัง มี ค วามใหม ส ด มากกว า ข าวสารที่ รู กั นอย า ง
แพรหลายแลว ความใหมสดของการเสนอขาว หมายถึ งเวลาในขณะที่ขอเท็จจริงหรือเหตุการณ
อยางหนึ่ง อยางใดถูกเปดเผยขึ้น แมเ หตุการณนั้นจะผา นมานานนับสิบปแลวก็ตาม ถาเพิ่ง มีการ
เปดเผยเปนครั้งแรกก็ถือวาเปนเหตุการณที่ยังใหมสดอยูไดทั้งนั้น
Julien Elfenbein (อา งถึงใน ชมผกา ณ สงขลา, 2540: 10) กลาวว า หนัง สือพิมพ
เศรษฐกิจที่ดีประกอบดวยคุณลักษณะ 5 ประการ คือ
1. เปนเครื่องมือสงเสริมความกาวหนาของวงการอุตสาหกรรม และการประกอบอาชีพนี้
2. เป นเครื่ องมือกระตุ น และทําใหการแขงขั นทางเศรษฐกิ จเป นไปอยางยุติธ รรม เพื่อ
เพิ่มผลผลิต ปรับปรุงวิธีการและเทคนิค ลดตนทุน ยกระดับการทํางานและมาตรฐานการครองชีพ
ของพนักงาน
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3. เปนผูแนะนําเทคโนโลยีใหมๆ ยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชน และให
ประชาชนมีกําลังซื้อสินคาและบริการมากขึ้น
4. เปนผูฝกหัด สรางระเบียบวินัย สรางแรงกระตุนใหประชาชนมีความคิดริเริ่ม และเปน
ผูนํา
5. เปนสถาบันที่เ ปนกลาง เปนแหล ง ความรู เปนผู วิพ ากษวิจารณ และสอดส องการ
ทํางานของภาคเอกชน
จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา ขาวตางๆ ที่ถูกนําเสนอออกสูตลาดสาธารณชนนั้น จะตองเปน
ขาวที่ถูกตอง เที่ยงตรงแมนยํา มีความเชื่อถือได โดยเฉพาะหากเปนขาวที่นําเสนอในหนังสือพิมพ
เศรษฐกิจ เพราะเปน ขอมูลสําหรับผูประกอบอาชีพ หรือการตัด สินใจเพื่อการลงทุน หากขาว
ตางๆ เหลานี้ใหขอมูลที่ไมถูกตอง ก็จะกอใหเกิดความเสียหายอยางใหญหลวงได
ประเภทของขาวเศรษฐกิจ
ดรุณี หิรัญรักษ (2534) กลาวถึง ขาวสารทางดานพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งมักพบเห็นในหนา
หนังสือพิมพแตละวันดังนี้
1. การตลาด ได แก ข าวซึ่งเกี่ยวกับตลาดหุน การตลาดปศุสั ตว และสิ นค าเกษตร เปน
การรายงานขาวทั้งระดับทองถิ่นและระดับประเทศ
2. การซื้ อ ขายที่ ดิ น เป น การรายงานข า วทั่ ว ๆ ไป เกี่ ย วกั บ การโยกย า ยไถ ถ อน การ
ปรับปรุงการขายตึกรามบานชอง และการอนุญาตใหทําการกอสรางเปนตน
3. การค า เป นขาวที่เกี่ยวกับรานคาปลีก รานขายสง การขยายบริการ การปรับปรุ งหรื อ
การพัฒนา การกอตั้งบริษัทหรือหุนสวน การรวมบริษัท การลมละลาย ราคาสินคาและคาครองชีพ
4. การเงิ น และการธนาคาร ได แ ก ข า วที่ เ กี่ ย วกั บ การประชุ ม ของผู ถื อ หุ น และ
คณะกรรมการเงินปนผล การซื้อขายหุน อัตราสวนลดและอัตราดอกเบี้ย ตลาดเงินทั่วไป การจาย
คืนและแนวโนม
5. การอุต สาหกรรม ไดแ ก ขาวที่เกี่ ยวข องกับ การกอตั้ งอุต สาหกรรมใหม ๆ สิ นคา ใหม
การปรับปรุงกระบวนการผลิตและวิธีทํา การขายกิจการ การโยกยาย การซื้ อขายหุนและการรวม
บริษัทเปนตน
6. คมนาคม ไดแก ขาวที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาและทิ ศทางการคมนาคม
สิทธิ์ ในการใชเสนทาง การประชุมคณะกรรมการ ตลาดหุน การจายคืน และอัตราคาโดยสารเปน
ตน
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7. แรงงาน ได แก ข าวที่เ กี่ย วกับค าจา งและชั่ว โมงการทํา งาน การวา งงาน การสไตรค
การปดโรงงาน การชวยเหลือสงเคราะหและนโยบายเปนตน
8. ธุรกิจ และรัฐ บาล ไดแ ก ข าวที่เกี่ยวกับภาษี การออกกฎหมาย และคําสั่ ง ศาล ที่มี
ผลกระทบตอวงการธุรกิจ กฎเกณฑและขอบังคับตางๆ เปนตน
9. การเกษตร ไดแก ข าวที่ เกี่ยวของกับพืชผล ปริ มาณการขาย ภาวะความแหงแลง วิธี
เพาะปลูกที่ทันสมัย กฎเกณฑและขอบังคับของรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงแกไขใหมๆ เปนตน
กระบวนการสื่อขาว แบงเปน 2 ระดับ คือ (ดรุณี หิรัญรักษ, 2528)
1. ระดับการแสวงหาและการรวบรวมเหตุการณ ขอเท็ จจริง จากแหลง ขาว เพื่ อเสนอให
บรรณาธิการพิจารณาตีพิมพ
2. ระดับ การทําหน าที่เสนอข าวไปสูม วลชน เปนหนาที่ขององคกรทางสื่ อมวลชนซึ่ งตอง
ทําหนาที่ในการบอกกลาว และใหขอเท็จจริงของขาวสารไปสูสาธารณชน
การสื่อขาวและการรวบรวมขาว เปนขั้นตอนที่สําคัญยิ่งสําหรับนักขาวเพื่อที่จะใหไดมาซึ่ง
ขาวหรือเหตุการณที่จะตองการนําเสนอและรายงานใหประชาชนผูอานไดทราบ
การสื่อข าวและการวบรวมขาว จําเปนตองอาศัย ความรูความชํ านาญ ความมีทักษะการ
ฝกฝน ประสบการณ และการเรียนรูของนักขาว ทํ าใหนักขาวมีความคลองตัว มีความรวดเร็ว
ความเขาใจในความหมายและคุณ ลักษณะของขา วเปน สิ่งจําเปน ในการวิเคราะห วิ นิจฉัยและ
สามารถคัด เลือกเหตุก ารณตา งๆ ที่ เกิดขึ้ นมาเสนอในรูปของขาวได นักขาวตอ งมีความรูความ
เขาใจอยางดีเกี่ยวกับคุณคาและองคประกอบสําคัญของขาวที่ทําใหผูรับสารสนใจขาว
องคประกอบสําคัญเบื้องตน 3 ประการไดแก ขอเท็จจริง (Fact) ความนาสนใจ (Interest)
ผูรับสาร (Audience) เปนสิ่งที่ผูสื่อขาวจะตองคํานึงถึงในการทําขาว หนาที่สําคัญของผูสื่อขาวใน
การเสนอขาว ตองพยายามนําขอเท็จจริงที่นาสนใจมาเสนอตอผูบริหาร
นั ก ข า วต อ งระลึ ก ไว เ สมอว า ข า วจะต อ งเป น หรื อ มาจากข อ เท็ จ จริ ง ซึ่ ง อาจมาจาก
สถานการณ (Situation) เหตุการณ (Contingency) ความคิด (Thoughts) หรือขอคิดเห็น (Ideas)
ที่เ กิ ดขึ้ น จริ ง อย างไรก็ ต าม ถึง แม ว า นัก ข าวจะตระหนั ก ในประเด็น ที่ วา ขา วเป น หรื อ มาจาก
ขอเท็จจริง ในขณะเดียวกันนักขาวจะตองตระหนักเชนกันวาขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็อาจไมใช
ขาว
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จรรยาบรรณในการนําเสนอขาวของสื่อมวลชน
จรรยาบรรณของทุกอาชีพเปนเสมือนกรอบหรือแนวทางที่ กําหนดใหผู ประกอบวิชาชีพนั้ น
ประพฤติป ฏิ บัติ ไ ปในทิศทางที่ถูกตอ งเหมาะสม และเปน ประโยชนแกสัง คม ผู ที่ประพฤติต าม
จรรยาบรรณในวิชาชีพโดยเครงครัดจะเปนผูประสบความสําเร็จและเจริญรุงเรืองกาวหนาในชีวิต
เชนเดียวกันกับวิชาชีพอื่น ๆ
ความหมายของจรรยาบรรณ
ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ใดก็ ต ามจะต อ งเป น ผู มี จ รรยาบรรณ มี คํ า ที่ เ กี่ ย วข อ งในเรื่ อ งของ
จรรยาบรรณและความรั บผิ ดชอบในวิช าชี พ อยู 2 คํ า ที่ควรนํา มาศึ กษา คื อ คํ าว า จริยธรรม
(Ethics) และจรรยาบรรณ (Code of Ethics)
จริยธรรม (Ethics) มาจากคําวา จริย+ธรรม แปลวา ธรรมอันบุคคลพึงประพฤติ ซึ่งนาจะ
หมายถึง คุณธรรมของผูที่ประกอบวิชาชีพนั้น ๆ
จรรยาบรรณ (Code of Ethics) มาจากคําวา จรรยา+บรรณ แปลวา หนังสือวาดวยเรื่อง
ของความประพฤติ ซึ่งนาจะหมายความถึง หลักจริ ยธรรมที่ คณะบุคคลมารวมตัวกันเปนสมาคม
วิช าชี พ และกํ า หนดแนวทางของการประพฤติ ป ฏิ บั ติ เ ป น ลายลั ก ษณ อั ก ษร เพื่ อ ให ส มาชิ ก ผู
ประกอบวิชาชีพนั้นดําเนินตาม
การกําหนดจรรยาบรรณมีผลดังนี้
1. เปนแนวทางในการควบคุมความประพฤติแกผูป ระกอบวิชาชีพ เพราะจรรยาบรรณ
มิ ใ ช ก ฎหมายจึ ง ไม มี บ ทกํ า หนดในการลงโทษ แต เ ป น การกํ า หนดและชี้ แ นะวิ ถี ท างปฏิ บั ติ ที่
เหมาะสม ดีหรือเลว มีความรับผิดชอบหรือไมมีความรับผิดชอบ จึงเปนเรื่องของความเต็มใจของ
สมาชิกที่จะยึดถือและปฏิบัติ
2. ก อ ให เ กิ ด ความน า เชื่ อ ถื อ ศรั ท ธาจากประชาชน ถ า สมาชิ ก ทุ ก คนในวิ ช าชี พ จะ
ดํา เนินการตามและถือปฏิบัติ เพราะประชาชนจะเกิดความรูสึ กมั่ นใจในความประพฤติของผู
ประกอบวิชาชีพ
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3. เป น ป จ จั ย ที่ จ ะก อ ให เ กิ ด การพั ฒ นาผู ป ระกอบอาชี พ ที่ มี จ รรยาบรรณและความ
รับผิดชอบตอไปในอนาคต
จรรยาบรรณของสื่อมวลชน
จรรยาบรรณผูสื่อขาว (สมาคมนักขาวแหงประเทศไทย, 2534)
1. จักตองสงเสริมรักษาไวซึ่งเสรีภาพของการเสนอขาวและความคิดเห็น
2. จั ก ต อ งให ป ระชาชนได รั บ ทราบข า วเฉพาะที่ เ ป น จริ ง การเสนอข า วออกมาพิ ม พ
โฆษณาเผยแพร ถาไมตรงความเปนจริง ตองรีบแกไขใหถูกตองโดยเร็ว
3. ในการจะใหไดขาว ภาพ หรือ เอกสารใดๆ มาเปนของตนเพื่อประโยชนตอการเสนอ
ขาวจักตองใชวิธีที่สุภาพและซื่อสัตยเทานั้น
4. ตองเคารพในความไววางใจของผูใหขาว รักษาความลับของแหลงขาว
5. จักตองปฏิบัติหนาที่ของตน โดยไมมุงหวังตอสาธารณประโยชน ไมใชตําแหนงหนาที่
แสวงหาประโยชนสวนตัวหรือหมูคณะใดๆ โดยไมชอบธรรม
6. จักตองไมกระทําการบั่นทอนเกียรติหรือความสามัคคีเพื่อรวมอาชีพ
ขอบังคับสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2519 ใน
หมวดที่ 8 ขอ 24 ไดระบุถึงจริยธรรมของวิชาชีพที่สมาชิกทุกคนตองยึดถือปฏิบัติไววา
1. สงเสริมและรักษาไวซึ่งเสรีภาพของการเสนอขาว และความคิดเห็น
2. ใหประชาชนไดทราบขา วเฉพาะที่เ ปน จริ ง การเสนอขาวสารใดๆ ออกพิ มพ โฆษณา
เผยแพร ถาปรากฏวาไมตรงตอความเปนจริง ตองรีบจัดการแกไขใหถูกตองโดยเร็ว
3. ในการได มาซึ่ง ขา ว ภาพ หรือ ขอ มูล อื่น ใดมาเปน ของตน ตอ งใชวิธี การที่ สุภ าพและ
ซื่อสัตยเทานั้น
4. เคารพในความไววางใจของผูใหขาว และรักษาไวซึ่งความลับของแหลงขาว
5. ปฏิบัติหนาที่ของตน โดยมุ งหวัง ตอสาธารณประโยชน ไมใช ตําแหนง หนาที่แสวงหา
ผลประโยชนสวนตัว หรือหมูคณะโดยไมชอบธรรม
6. ไมกระทํ าการอันเปนการบั่นทอนเกียรติคุณ ของวิ ชาชีพ หรือความสามั คคีของเพื่อ น
รวมวิชาชีพ
ขอบังคับวาดวยจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพ ของสภาการหนังสือพิมพแหงชาติ พ.ศ.
2541 ในหมวดที่ 3 ระบุวา
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ขอ 20 ผูประกอบวิชาชี พ หนัง สื อพิม พ ตองไม ประพฤติปฏิ บัติก ารใดๆ อัน จะนํามาซึ่ ง
ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ
ขอ 21 ผูประกอบวิ ช าชีพ หนัง สื อพิม พ ต องไม อวดอาง หรืออาศัย ตําแหนงหนาที่เ พื่ อ
เรียกรองสิทธิ หรือผลประโยชนใดๆ ที่ไมชอบธรรม
ขอ 22 ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ หนั ง สื อ พิ ม พ ต อ งละเว น การรั บ อามิ ส สิ น จ า งอั น มี ค า หรื อ
ผลประโยชน ใดๆ เพื่ อ ให กระทํ า การ หรื อ ไม ก ระทํ าการ อั น จะขัด ต อ การปฏิ บัติ ห น า ที่ เ พื่ อ ให
ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารอยางถูกตองรอบดาน
รางกรอบจรรยาบรรณแหง การประกอบวิช าชี พตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญมาตราที่
41 ของกรมประชาสั ม พั น ธ ในหมวดที่ 4 ว า ด ว ยเรื่ อ ง จรรยาบรรณของผู ป ระกอบวิ ช าชี พ
สื่อสารมวลชนดานวิทยุ-โทรทัศน ระบุไววา
1. มีความซื่ อสัตยตอ วิช าชี พ ไม รับสิ นบน หรือสิ นจ างรางวัล ไมใ ช อํา นาจหนาที่ของ
ความเปนสื่อมวลชนเพื่อประโยชนของตนเอง หรื อพวกพอง การแสวงหาขาวตองดําเนินการดว ย
ความซื่อสัตย ถูกตองตามกฎหมาย
2. ไมกระทํ าการใดๆ ที่ขัดตอความสงบเรียบรอยของประชาน กอ ใหเกิดการแตกความ
สามัคคีระหวางคนในชาติ หรือสงผลกระทบตอสัมพันธไมตรีอันดีระหวางประเทศ
3. ไมเสนอขาวสาร หรือกระทําการใดๆ ที่เปนการลบหลู ดูถูกเหยียดหยาม หรือนํามาซึ่ง
ความเสื่ อมเสียตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ขนบธรรมเนียมประเพณี และสิ่ งอันเปนที่เคารพ
สักการะของบุคคลทั่วไปไมวาของชนชาติใด
4. เคารพสิทธิส วนบุคคล เกียรติยศ ชื่อเสียง และความเปนอยูสวนตัวของผูอื่น และไม
เสนอขาวสารหรือการกระทําใดๆ อันเปนการทําลายชื่อเสียงและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูอื่น
5. ไม กลาวหาผูอื่นโดยปราศจากหลั กฐานใดๆ ให เกียรติและรักษาศักดิ์ศ รีของบุคคลที่
เปนขาวในทุกกรณี เปดโอกาสใหผูที่ ไดรับความเสียหายจากการเสนอขาวสารไดชี้แ จงแกไ ขจาก
การถูกกลาวหา รวมทั้งไมตัดสินวาผูใดกระทําผิด โดยยังไมผานกระบวนการยุติธรรม
6. เสนอขอมูล ขาวสารอยางตรงไปตรงมา ไม บิด เบือนหรือแตง เติม หรือแสดงความ
คิดเห็นของตน ซึ่ง จะทํ าให ขอมูลข าวสารนั้นผิ ดไปจากความเปนจริง จะตองแยกแยะให ชัดเจน
ระหวางขาวสารขอเท็จจริง และความคิดเห็น
7. ไมสงเสริม เผยแพรภาพขาวและขาวสารสินคา/บริการที่เปนภัยตอสังคม หรือทําลาย
วัฒนธรรมที่ดีงามของสังคม
8. ระมัดระวังในการเสนอขาวสาร หรือกระทําการใดๆ อันอาจจะทําใหบุคคลหรือองคกร
เกิดความไมปลอดภัยทั้งตอชีวิตและทรัพยสิน
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9. ไมเสนอขอมูล ขาวสาร หรือการกระทํ าใดๆ ที่แสดงออกถึงความทารุณโหดราย ขาด
มนุษยธรรม ปาเถื่อนหรืออุจ าด รวมทั้ง พฤติกรรมของผู รายอันผิ ดธรรมดา อันเปนเหตุใ หเ กิด
อาชญากรรม
10. มีค วามเสมอภาคในการเสนอข อมู ลข าวสาร และมี ความเป นกลางทางการเมือ งไม
ฝกใฝเอนเอียงไปทางใดทางหนึ่ง หากไดดํารงตําแหนงทางการเมือง ควรยุติ บทบาททางการเปน
สื่อมวลชน เพื่อความยุติธรรมในการเสนอขาว
11. มีวิ จารณญาณที่ดี มีคุณ ธรรม และมีจิตสํ านึกที่ดี ในการเสนอข อมูลขา วสาร ที่อาจ
กระทบตอจิตใจ หรือความรูสึกของบุคคลอื่นที่ตกเปนขาว
12. ระมัดระวั งในการเสนอขอมูล ขาวสาร ที่อาจเปนการละเมิดสิทธิของสตรี เด็กเยาวชน
และผูดอยโอกาส การเสนอเรื่องราวขาวสารเกี่ยวกับการกระทําผิดของบุคคลเหลานี้ตองคํานึงถึง
อนาคต และการเปด โอกาสใหไดกลับ ตัวเปนคนดี สามารถดํารงชี วิตที่มีเ กีย รติในสังคมไดตอไป
ตลอดจนไม เสนอชื่อ/ที่อยู และภาพของญาติที่เกี่ยวของกั บผูกระทํ าผิด อันอาจจะทํ าใหพ วกเขา
เหลานี้ไมสามารถดํารงชีวิตที่มีเกียรติในสังคมได
13. ตระหนักในความสํ าคัญของตนที่จ ะช วยอนุรักษภ าษาไทย อันเปนเอกภาพของชาติ
โดยการใชภาษาไทยที่ถูกตอง สุภาพ ถูกกาลเทศะ
จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ
จากความเจริ ญกาวหนาอยางรวดเร็ วในวิชาชีพ การประชาสัม พัน ธ จึง มีผู นิยมหั นมายึด
อาชีพนี้ ซึ่งนักประชาสัมพันธบางคนก็จบการศึกษาตรงสาขา มีความรูความสามารถที่จะปฏิบัติ
หนาที่ไ ดอยางถูกต องเหมาะสม แตบ างคนก็ปราศจากความรูความสามารถในวิชาชี พในการเข า
มาปฏิบัติหนาที่ทางการประชาสั มพั นธ จึ ง อาจจะดํา เนินงานผิด ๆ ถูก ๆ ขาดจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ กอใหเกิดผลเสียแกองคการได
วิรัช ลภิรัตนกุล (2529 : 122) อธิบายความหมายของจรรยาบรรณวา หมายถึงกฎเกณฑ
แหงขอบังคับ (The principles of conduct governing and individual or a professional) ซึ่ง
อาจกําหนดขึ้นเปนมาตรฐานแหงพฤติกรรม (Standard of Behavior) วาจะตองประพฤติปฏิบัติ
อย า งไรบ า งในการดํ า เนิ น การประกอบวิ ช าชี พ นั้ น ๆ ดั ง เช น จรรยาบรรณแห ง วิ ช าชี พ การ
ประชาสัมพันธ (PR Profession Ethics) ซึ่งกําหนดขึ้นโดยสมาคมวิชาชีพแหงการประชาสัมพันธ
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เพื่อใชสําหรับบังคับควบคุมผูประกอบวิชาชีพการประชาสัมพันธอันจะทําใหบุคคลเหลานี้ประพฤติ
ปฏิบัติตนอยูในกรอบแหงจรรยาบรรณที่ดีงามตามที่สมาคมวิชาชีพไดกําหนดไว
นั ก ประชาสั ม พั น ธ จ ะต อ งเป น ผู ที่ มี จ รรยาบรรณและความรั บ ผิ ด ชอบต อ วิ ช าชี พ
(Professional Responsibility) ความรับผิดชอบตอลูกจาง (Responsibility for Client) และความ
รับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility) นั่นก็คือ นักประชาสัมพันธจะตองมีจรรยาบรรณใน
การประกอบวิชาชีพ ในบทนี้จะไดรวบรวมจรรยาบรรณการประชาสัมพันธของสมาคมวิชาชีพและ
สถาบันการประชาสัม พันธข องตางประเทศและของประเทศไทย ซึ่งสมาคมนักประชาสัมพัน ธไ ด
จัดทําขึ้นเพื่อใหผูศึกษาพิจารณาเปรียบเทียบใหเกิดความรูความเขาใจเพิ่มมากขึ้น
จรรยาบรรณวิชาชีพนักประชาสัมพันธ
สมาคมนักประชาสัม พันธ แหงประเทศไทย ไดบัญ ญั ติจ รรยาบรรณกําหนดมาตรฐาน
วิชาชีพนักประชาสัมพันธไวดังนี้
ซื่อสัตย จริงใจ ยึดมั่นในอุดมการณแหงวิชาชีพ
2. เสียสละ อดทน เพื่อรักษามาตรฐานและพัฒนาการแหลงวิชาชีพอยางสมศักดิ์ศรี
3. ศรัทธาในหนาที่ และมีทัศนะที่ดีตอองคกร
4. สามัคคี เอื้ออาทร และเกื้อกูลระหวางผูรวมวิชาชีพเดียวกัน
5. ใหความสําคัญในการรักษาความลับ และเคารพสวนบุคคล
6. คํานึงถึงประโยชนสวนรวม มากกวา สวนบุคคล และรับผิดชอบตอสังคม
7. นําเสนอเนื้อหาอยางสุจริตใจ และรักษาวัฒนธรรมในการใชภาษา
8. เคารพรักษากฎระเบียบและบรรทัดฐานของสังคมไทย
9. ใชปยวาจา มีมนุษยสัมพันธ และบุคลิกภาพที่ดี
โดยสรุ ป ผู สื่ อ ขา วสายเศรษฐกิ จ ประกอบไปด วย ผู สื่ อข า วและหั วหนา ข าวเศรษฐกิ จ
รวมทั้งบรรณาธิการ ผูชวยบรรณาธิการ ผูชวยหัวหนาขาวเศรษฐกิจ หรือผูสื่อขาวที่รับผิดชอบการ
ทําขาวเศรษฐกิจ และในการวิจัยครั้งนี้กําหนดว าจะศึกษาเฉพาะผู สื่อขาวสายเศรษฐกิจที่สัง กัด
เปนสมาชิกของสมาคมผูสื่อขาวเศรษฐกิจในปพ.ศ.2551 เทานั้น โดยการทํางานของผูสื่อขาวนั้นมี
หนาที่ในการเสนอขอเท็จจริง, เสนอความคิดเห็น, ใหความบันเทิง, ใหความรูการศึกษา, เปนผูทวง
ติง การทํางานของนัก การเมื อง, ทํ าหนาที่ ใ นการเผยแพรโฆษณา และหนาที่ใ นการใหบริการ
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สาธารณะ เช น การประกาศแจ ง ข า วสารสาธารณะต า งๆ สํ า หรั บ บทบาทของสื่ อมวลชนนั้ น
สื่อมวลชนมี บทบาททั้งการเปนผูแ จง ขาว, บทบาทของตัวกลาง และบทบาทของผูกรองสารและ
คัดเลื อกขาวสารเพื่อนําเสนอไปสูประชาชน โดยคัดเลือกตามเกณฑคุณค าขาว และองคประกอบ
ดานความถู กต อง, ความสมดุล , ความเที่ ยงตรง, ความกะทั ดรัด และความใหม ส ด โดยขา ว
เศรษฐกิจสามารถแบงประเภทออกเปน ขาวการตลาด, การซื้อขายที่ดิน, การคา, การเงินและการ
ธนาคาร, อุสสาหกรรม, คมนาคม, แรงงาน, ธุรกิจและรัฐบาล และการเกษตร
ในดานของจริยธรรมจรรยาบรรณของผูสื่อขาวมีขอบังคับและกฎเกณฑชัดเจนจากสมาคม
ตา งๆ รวมถึง บทบัญ ญั ติ แห ง รั ฐ ธรรมนู ญ ของกรมประชาสั ม พั น ธ ที่เ ป น ขอ บั ง คับ ของวิ ช าชี พ
ผูสื่ อข าว ทั้ งนี้ก็ เพราะวีชาชี พผูสื่อข าวเป นอาชีพที่มีความสําคัญ ในการเผยแพรขา วสารและให
ขอมูลความรูแกประชาชน ถาหากผูสื่อขาวไมมีความเปนกลางหรือเผยแพรขอมูลขาวสารที่ไ มตรง
กับความจริงก็จะสงผลใหประชาชนไดรับขอมูลที่ผิดไปดวย รวมถึงหากผูสื่อขาวไมมีความซื่อสัตย
ตอวิ ช าชี พ รับ สิ นบนหรือ รับว าจ างในการตี พิ ม พ เ ผยแพร ขาว เห็นแกพ วกพ องหรื อการมี อคติ
ลําเอียง ก็จะเกิดผลเสียแกสังคม โดยในการวิจัยครั้งนี้ มุงศึกษาผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจ ซึ่งเปนสาย
ขาวที่มีความใกลชิดกับองคกรธุรกิจทั้งรัฐและเอกชนมากที่สุด ซึ่งอาจทําใหเกิดกรณีความขัดแย ง
ดานผลประโยชนได เชนนักประชาสัมพันธมีการมอบสินจางหรือของมีคาตางๆ ใหกับผูสื่อขาว เพื่อ
หวังวา ผูสื่ อข าวจะลงตีพิมพเ ผยแพรขา วขององคก รของตน ในการศึก ษาครั้ งนี้จึ งรวมการศึ กษา
ทัศนคติของผูสื่อขาวในดานที่เกี่ยวกับขอปฏิบัติดานจริยธรรมจรรยาบรรณทั้งของวิชาชีพผูสื่อขาว
และวิชาชีพการประชาสัมพันธดวย
การนําแนวคิดเรื่องสื่อมวลชน กระบวนการนําเสนอขาว และจริยธรรมในการนําเสนอขาว
ของสื่อมวลชน มาใชกับการวิจัยนี้ ก็เพื่อเปนแนวทางในการศึกษา ทัศนคติของผูสื่อขาวเศรษฐกิจที่
มีตออาชีพการประชาสัมพันธ นักประชาสัมพันธและกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ
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4. แนวคิดเรื่องทัศนคติ (Attitude)
วัต ถุป ระสงค ที่สํ าคั ญประการหนึ่ง ในการดํา เนิ นการประชาสั มพั นธ ของสถาบั นคือ เพื่อ
เปนการเสริม สรางความรูสึ ก นึกคิดและทัศนคติที่ดี ดัง นั้น นั กประชาสั ม พั นธ จึ ง มี หนาที่ส รา ง
ความสัมพันธและความเขาใจอันดีกับประชาชนกลุมตางๆ และชักนําใหประชามติเปนไปในทางที่
ชื่นชอบและสนับสนุนตอองคการดังที่กลาววา การประชาสัมพันธเปนการสื่อสารสองทาง คือ เมื่อ
องคการทําการสื่อสารและเผยแพรขาวสารออกไปสูประชาชนแลว ตองการรับทราบความรูสึกนึก
คิดและทัศนคติของประชาชนเหลานั้นที่สะทอนกลับมาสูองคการวามีความรูสึกอยางไร องคการ
จะไดสามารถสรางความเขาใจและประสานความสัมพันธกับประชาชนใหดําเนินไปไดอยางราบรื่น
ในทิศทางที่เหมาะสม (ลักษณา สตะเวทิน 2542: 60)
วัต ถุป ระสงคข องการประชาสัม พัน ธ คื อ การประเมินและสรา งประชามติที่ เปน ผลดี ตอ
องคการ แตสิ่งสําคัญที่เปนพื้นฐานของการกอรูปประชามติ คือ ทัศนคติ (Attitude) ของบุคคลแต
ละคน ไมวาบุ คคลผู นั้นจะอยู ในสถานภาพใดก็ ตาม หรือกลาวไดว าประชามตินั้ นพั ฒนามาจาก
ทัศนคติของบุคคลที่ม ารวมตัวกันเป นกลุม ประชาชน และแสดงออกตอ ประเด็นปญ หาใดปญหา
หนึ่ ง ทั ศ นคติ ข องบุ ค คลนั บ ว า มี ค วามจํ า เป น ต อ การดํ า เนิ น งานประชาสั ม พั น ธ เ ช น เดี ย วกั บ
ความสําคัญของประชามติ
โดยลักษณา สตะเวทิน (2542: 62) ไดกลาวถึงความหมายของทัศนคติไววา ทัศนคติ คือ
ทาที ความรูสึกนึกคิด อารมณ แนวโนมหรือจิตใจที่มีความโนมเอียงในการที่จะมีปฏิกิริยาอยางใด
อยางหนึ่งตอสภาพแวดลอมในลักษณะที่ชอบหรือไมชอบ
จิระวัฒน วงศสวัสดิวัฒน (2538: 1-2) สรุปคําจํากัดความของทัศนคติไววา ทัศนคติเปน
สภาวะความพรอมทางจิต ซึ่งเกิ ดขึ้ นจากประสบการณ สภาวะความพรอมนี้จะเปน ตัว กําหนด
ทิศทาง หรือเปนตั วกระตุนปฏิกิริยาตอบสนองของบุคคลตอสิ่ งตางๆ หรือสถานการณที่เกี่ยวข อง
ทัศนคติเปนสิ่งจูงใจใหบุคคลประเมินสิ่งใดสิ่งหนึ่งในรูปแบบของความชอบหรือไมชอบ ความรูหรือ
ความเชื่อ และคุณลักษณะเกี่ยวกับสิ่ งนั้น และสวนที่สัม พันธกับสิ่งอื่น ดังนั้นจึงมีความจํา เปนที่
จะต อ งทํ า ความเข า ใจทั ศ นคติ เพราะเป น พื้ น ฐานสํ า คั ญ ที่ จ ะกระตุ น ให เ กิ ด การกระทํ า ซึ่ ง
หมายความวา ถารู ทัศนคติของบุคคลตอสิ่งหนึ่ง ก็จะสามารถใชรว มกับตัวแปรอื่นๆ เพื่ อนํามาใช
ทํานายหรืออธิบายการกระทําได
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ประเภทของทัศนคติ
กล าวไดว า ทั ศนคติเปน กระบวนการอัน ตอ เนื่อ งขององคป ประกอบทางจิตของบุค คลที่
แสดงตอบต อสิ่ งเรา โดยปกติทั ศนคติ (Attitude) และความคิด เห็น (Opinion) มักจะมีความ
สอดคลองกันเสมอ เชน เมื่อบุคคลแสดงความคิดเห็นออกมานั่นหมายความวาคนผูนั้ นมีทัศนคติ
ในเรื่องนั้นเปนเชนนั้น ดังนั้น เรื่องของทัศนคติจึงเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการกระทําหรือพฤติกรรม
ของบุคคล ซึ่งพฤติกรรมสวนใหญของบุคคลจะถูกควบคุมโดยทัศนคติ หมายความวา พฤติกรรมที่
บุค คลแสดออกมานั้น จะขึ้นอยู กับทั ศนคติ ที่มีอยูใ นบุค คลนั้นเปน องคป ระกอบที่สํ าคัญ โดยมี
หนาที่ ที่แสดงออกมาในลัก ษณะที่ชื่ อชอบหรือไมช อบ พอใจหรือไมพอใจ รัก หรือเกลียด เปนตน
นั่นก็คือเปนทัศนคติ ในทางบวกหรือลบ หรือนั่งเฉยโดยไมแสดงความรูสึกใด ๆ ออกมาเลย ในทาง
วิชาการสามารถแบงทัศนคติออกไดเปน 3 ประเภท ซึ่งถือไดวาเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานของ
นักประชาสัมพันธที่จะไดเขาใจถึงทัศนคติในลักษณะตางๆ ดังนี้ (ลักษณา สตะเวทิน 2542: 62)
1. ทัศนคติทางบวก (Positive Attitude) เปนการแสดงออกหรือมีปฏิกิริยาทางดานดีตอ
สิ่งใดสิ่ งหนึ่ง อาจจะเปน ตอ บุคคล ต อสถาบัน องคก าร หรือต อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ฯลฯ ซึ่งในการ
ดํา เนินงานประชาสั มพันธ นั กประชาสั มพันธกับประชาชนกลุมนี้ยอมจะไดรั บความรวมมือได
โดยงาย เพราะมีความพอใจหรือนิยมชมชื่นชอบตอการกระทําขององคการอยูแล ว อยางใดก็ตาม
นักประชาสัมพันธก็จะตองใหความระมัดระวังเปนอยางยิ่งที่จะตองไมใหทัศนคติของบุคคลเหลานี้
เปลี่ยนแปลงไปในทางตรงกันขามซึ่งจะสรางผลเสียหายใหแกองคการ
2. ทัศนคติทางลบ (Negative Attitude) เปนการแสดงออกหรือมีความรูสึ กที่ไ มดี หรือ
เปนไปในทางลบตอบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือ ตอเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง ซึ่ง ทัศนคติใ นทางลบนี้ส ามารถ
เกิดไดกั บบุ คคลทุก คน เชน นั กศึ กษาไทยบางคนที่ไปเรีย นต อต างประเทศ อาจจะไม ชอบและมี
อคติตอชาวอเมริกันนิโกร เพราะมี ความรูสึ กวาเปน คนที่พู ดจาไม สุ ภาพ ในความเปนจริง ชาว
อเมริกันนิโกรอาจจะไมเปนเชนนั้นทุกคน แตความรูสึกนี้ก็เปนทัศนคติทางลบตอชาวอเมริกันนิโกร
หรือคนบางคนอาจมีทัศนคติไมดีตอพระสงฆในศาสนาพุทธ เนื่องจากไดเคยพบเห็นพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสมของพระสงฆอยูบอยๆ ที่ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบแหง สงฆหรือไดรับขาวสารพฤติกรรมที่
ไมเหมาะสมของพระสงฆทางสื่อมวลชนอยูเสมอๆ ก็ทํ าใหเกิดการตอกย้ําทั ศนคติท างลบที่มี ตอ
พระพุทธศาสนาได และความรูสึกนึกคิดเหลานั้นก็จะมีมากขึ้นเปนลําดับเมื่อถูกย้ําอยูบอยๆ
3. ทัศนคตินิ่งเฉย (Passive Attitude) เปนทัศนคติใ นลักษณะที่บุคคลผูนั้นไมมีความ
คิดเห็นในเรื่องนั้นหรือตอบุคคลนั้ นๆ เชน อาจจะเปนความรูสึกที่เฉยเมยตอนโยบายขององคการ
หรือตอการกระทําขององคการ เปนตน
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องคประกอบของทัศนคติ
ลักษณา สตะเวทิน (2542: 63) กลาววาทัศนคติมีองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ
1. องคประกอบดานความรูและความเขาใจ (Cognitive Component) บุคคลจะตองมี
ความรู ความเชื่อ และความเขาใจตอสิ่งใดสิ่ง หนึ่งกอน เพื่อที่จ ะรูถึ งประโยชนและโทษของสิ่งนั้น
จึงจะกอใหเกิดทัศนคติ หากบุคคลมีความรูหรือเชื่อวาสิ่งใดดีก็มักจะมีทัศนคติที่ดีตอสิ่งนั้น
2. องคประกอบดานความรูสึก (Affective Component) เมื่อบุคคลมีความรูความเขาใจ
ในสิ่ ง ใดมาแล ว บุ ค คลก็ จ ะเกิ ด ความรู สึ ก ประเมิ น สิ่ ง เร า ในทางดี ห รื อ ไม ดี ชอบหรื อ ไม ช อบ
องคประกอบนี้มักมีเรื่องของอารมณเกี่ยวของอยูดวย
3. องคประกอบดานพฤติกรรม (Behavior Component) เมื่อบุคคลมีความรูความเขาใจ
และเกิดความรูสึกชอบหรือไมชอบตอ สิ่งนั้นแลว บุค คลก็สนองตอบต อสิ่ งเราพรอมที่จะกระทํา
อยางใดอยางหนึ่งลงไป
จะเห็นไดวาบุ คคลมี ทัศนคติ ตอสิ่ ง ใดก็ตามจะตองประกอบไปดวยองค ประกอบทั้ง 3
ประการ ซึ่งองคประกอบทั้ง 3 ประการจะตองมีความสัมพันธและสอดคลองซึ่งกันและกัน
ทัศนคติเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับความรูสึกนึกคิด ความเชื่อและการแสดงออกของมนุษย จึง
ไม ใช สิ่ง ที่ติดตัวบุคคลมาตั้งแตเกิด แตเกิดจากบุคคลนั้ นไดเรียนรูจากประสบการณ ตางๆ ที่ผา น
เข ามาชั่วชีวิต โดยปกติทั ศนคติของบุค คลจะไดรั บการหลอหลอมมาตั้ง แตเ ด็ก จนโตเปน ผูใหญ
เริ่ มตน จากวัยเด็ก จะไดรั บการอบรมสั่ง สอนจากครอบครั วและโรงเรียน เมื่อ เขาสูวัยผูใหญก็ได
เรียนรูจากกฎระเบียบ วัฒนธรรม บรรทัดฐานของสังคม และหลอหลอมจนเปนเอกลักษณเ ฉพาะ
ตน
การเกิดของทัศนคติห รือความรูสึกนึกคิด ไมใ ชสิ่ งที่ติด ตัว บุค คลมาตั้งแตเ กิด แตก อรู ป
ขึ้นมาภายหลัง ดวยสาเหตุมากมายหลายประการ เชน โดยอาศัยสิ่งแวดล อม จากประสบการณ
การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว อิทธิพลของสื่อมวลชน ฯลฯ สาเหตุที่ทําใหบุคคลมีทัศนคติตอสิ่งใด
สิ่งหนึ่งมี 4 ประการ ดังนี้
1. ประสบการณเฉพาะอยาง เปนประสบการณที่บุคคลไดพบเห็นมาดวยตนเองและการ
พบเห็นนั้นทําใหเกิดการฝงใจจนกลายเปนทัศนคติของบุคคลนั้น
2. การติ ด ต อ สื่ อ สารกั บ บุ ค คลอื่ น โดยปกติ ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น ของบุ ค คลย อ มมี ก าร
ติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่นในสังคม ทําใหบุคคลรั บทัศนคติ หลายๆ อยา งเขาไวใ นตนเองโดยไมได
ตั้งใจ ทั้งจากกลุมครอบครัว เพื่อนรวมงาน เพื่อนที่มีความใกลชิดสนิทสนมกัน

56

3. รูปแบบ เปน การมองดูบุคคลอื่นวาเขาทําอยางไร แล วจํ ารูปแบบนั้ นมาปฏิ บัติ ซึ่ ง
รูป แบบนั้นจะกอใหเกิดทั ศนคติ มากนอยเพียงใดก็ขึ้นอยู กับว าบุค คลผูนั้นยอมรับและนับถื อใน
รูปแบบนั้นมากนอยเพียงใด
4. องคประกอบของสถาบัน ไดแก โรงเรี ยน วัด ครอบครัว หนวยงาน สมาคม องคการ
ตางๆ สถาบันเหลานี้มีสวนในการสรางทัศนคติใหแกบุคคลอยางมากมาย
โดยความเป นจริง แล วกลา วไดว า ทัศ นคติข องบุค คลเกิ ดมาจากการเรีย นรู เมื่อ บุค คลมี
ประสบการณใ นสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้ นมาก็จะสรางทั ศนคติตอ สิ่ง นั้น เมื่อทัศนคติเริ่ม กอ รูปขึ้นโดยการ
ลอกเลียนแบบของบุคคลอื่นก็ตาม หรือโดยกระบวนการที่เกิดขึ้นซ้ําๆ ก็ตาม ฯลฯ การเรียนรูบอยๆ
และอยางสม่ําเสมอก็เปนสิ่งสําคัญตอบุคคลนั้นที่จะสรางหรือไมสรางทัศนคติตอขาวสารเรื่องนั้นๆ
การเกิดทั ศนคติ นับไดว าเปน กระบวนการตอ เนื่องและมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไดต ลอดเวลา
ถึงแมทัศนคตินั้นจะสรางมานานแลวหรือไมก็ตาม
นอกจากนั้น การกอตัวของทัศนคติของบุคคลยังมีปจจัยหลายประการที่พอสรุปไดดังนี้
1. ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factors) เปนสิ่งที่เกี่ยวของกับเรื่องของสรีระหรือรางกาย
อันเปนองคประกอบทางชีววิทยา เชน คนบางคนจะเลือกไมใส เสื้อผาสี น้ําตาล เพราะรูตัวเองดีวา
ใช แลวทําใหตนเองแลดูไ มสวย ไมสง า เพราะเปนคนมีผิ วดํ า นอกจากนั้นยังมี คนทักทุกครั้งเมื่ อ
สวมใสวาแลดูแก ทําใหเกิดความรูสึกสวนตัวที่จะไมยอมใสเสื้อผาสีน้ําตาลโดยเด็ดขาด เพราะถูก
วิจารณซ้ํา ๆ จนทําใหเกิดความรูสึกไมมั่นใจในตนเอง
2. ปจจัยสภาพแวดลอม (Environment Factors) สภาพแวดลอมนับวามีความสําคัญ
ตอการกอตัวของทัศนคติ ซึ่งสามารถจําแนกไดดังนี้
2.1 ปจจัยปฐมภูมิ เป นประสบการณโดยตรงที่บุคคลนั้นไดมีโอกาสพบเห็น ไดอ าน ได
ยิน
2.2 ปจจัยทุติยภูมิ เปนสิ่งที่บุคคลไดรับการถายทอดมาจากครอบครัว สถาบันศาสนา
สถาบันการศึกษา กลุมสังคมตาง ๆ
ปจจัยเหลานี้มีผลตอทัศนคติของบุคคลที่เก็บสะสมไวในจิตใจและทาทีของบุคคลผูนั้นเอง
และจะแสดงทัศนคติใ นเรื่องนั้น ๆ ออกมาในรูปของความคิดเห็น ซึ่ งความคิดเห็นนั้นเปน การ
สะท อ นทั ศ นคติ ข องบุ ค คลที่ ส ามารถแสดงออกมาได ทั้ ง รู ป ของวจนะภาษา (Verbal
Communication) ซึ่งเปนการแสดงออกโดยการใช ถอยคําดวยภาษาพูด ภาษาเขียน หรืออวจนะ
ภาษา (Nonverbal Communication) โดยการใชกิริยาทาทางตาง ๆ
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แหลงของทัศนคติ
ประภาเพ็ญ สุว รรณ (2526:91-93) กลาววา แหลง ที่ทํา ให เกิ ดทั ศนคติ มีม ากมาย โดย
แหลงของทัศนคติที่สําคัญคือ ประสบการณเฉพาะอยาง การติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น แบบอยาง
และสถาบันตางๆ ในสังคม
1. ประสบการณเฉพาะอยาง (Specific Experiences) วิธีการหนึ่งที่เราเรียนรูทัศนคติ
คือ จากการมี ประสบการณ เ ฉพาะอยางกับสิ่ ง ที่เ กี่ยวของกับทัศนคตินั้น ตัวอยางเช นถาเรามี
ประสบการณที่ดีในการติดตอกับบุคคลหนึ่ง เราจะมีความรู สึกชอบบุคคลนั้น ในทางตรงกันขาม
หากเราได รั บ ประสบการณ ที่ ไ ม ดี เราก็ มี แ นวโน ม ที่ จ ะไม ช อบบุ ค คลนั้ น ได ถึ ง แม ว า จะมี
ประสบการณเพียงครั้งเดียว ก็อาจจะมีอิทธิพลตอทัศนคติของบุคคลได
2. การติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น (Communication from Others) ทัศนคติหลายอยาง
ของบุคคลเกิดขึ้ นจากผลของการไดติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่ง จากการเรี ยนรู
อยางไมเปนทางการที่เด็กไดรับในครอบครัว
3. สิ่งที่เปนแบบอยาง (Models) ทัศนคติบางอยางของเราถูกสรางขึ้นจากการเลียนแบบ
จากคนอื่น ขบวนการเกิ ดทั ศนคติโดยวิธีนี้ เกิด ได โดยขั้นแรกจากเหตุก ารณ บางอย าง บุ คคลจะ
มองเห็นวาบุคคลอื่นมีการปฏิบัติอยางไร ขั้นตอไปบุคคลนั้นจะแปลความหมายของการปฏิบัตินั้ น
ในรูปของความเชื่อทัศนคติ ซึ่งมาจากการปฏิบัติของเขา ถาบุคคลนั้นใหความเคารพนับถือบุคคล
ที่แสดงปฏิ กิริยานั้นอยูแ ล ว บุคคลนั้นจะยอมรั บความรูสึ กความเชื่ อที่ เ ขาคิดวาบุคคลที่แสดง
ปฏิกิริยานั้นๆ มี
4. องคประกอบที่เกี่ยวของกับสถาบัน (Institutional Factors) ทัศนคติของบุคคลหลาย
อยางเกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากสถาบัน เชน โรงเรียน สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา หนวยงานตางๆ
ฯลฯ เปนตน สถาบันเหลานี้จะเปนทั้งแหลงที่มา และสิ่งที่ชวยสนับสนุนใหเกิดทัศนคติบางอยางได
นอกจากนี้ ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526:93-99) ยังกลาวถึง ตั วกําหนดทางสั งคมและ
บุค ลิกภาพที่มีผลตอ ทัศนคติ (Societal Personality Determinants of Attitudes) วามี
องคประกอบ ดังนี้คือ
1. ตัวบุคคล (Individual) ประสบการณในการเลี้ยงดูหรือฝกอบรม จะเปนตัวกําหนด
บุคลิกภาพของบุคคล ขณะเดียวกันบุคคลยอมมีบุคลิกภาพที่แตกตางกัน ซึ่งบุคลิกภาพที่แตกตาง
กันนี้จะมีผลทําใหทัศนคติของบุคคลเหลานั้นแตกตางกันดวย
มีปจจั ยมากมายที่ มีผ ลตอการมีทั ศนคติที่แตกตางกั น ทั้ง ทางด านสรี รวิ ทยา วัต ถุ สัง คม
และอื่น ๆ เชื่อว า “อายุ” มีผ ลตอ ทัศนคติข องบุค คล ผูใหญมักจะปรั บตั วใหเ ขากับสิ่ง แวดล อมที่
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เปลี่ ยนแปลงไปไดยาก ซึ่ง มี ผ ลตอทัศนคติของเขาเองที่มีตอสิ่ งตางๆ ในสั งคม ดัง นั้นการที่จ ะ
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมยอมจะทําไดยากในกลุมคนมีอายุ ซึ่งตรงกันขามกับกลุมวัยรุน
ที่พ รอมที่จ ะเปลี่ ยนแปลงสั ง คม การเปลี่ ยนแปลงเหล า นี้ก็มี ผ ลตอ การเปลี่ ยนแปลงหรือสรา ง
ทัศนคติของบุคคลเหลานั้นดวย
ลักษณะทางประชากรบางอยางก็มี ผลตอทัศนคติ เชน เพศ พบวา เพศหญิงมี แนวโนม ที่
จะเปลี่ยนแปลงมากกวาเพศชาย ทั้ งนี้ อาจเนื่อ งมาจากวัฒนธรรม ซึ่ง ผูห ญิงมั กจะเปนคนที่ช อบ
“ประนีประนอม” มากกวาผู ช าย ทั้ง นี้ยัง มีตัวแปรหรือปจ จั ยอื่นๆ อีกหลายอยางที่มีผ ลตอการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคคล เปนที่ทราบกันดีวาบุคคลแตกตางกัน ปฏิกิริยาของบุคคลที่มีตอสิ่ง
เร า หรื อ ข า วสารอย า งเดี ย วกั น ย อ มจะไม เ หมื อ นกั น ดั ง นั้ น ผลที่ จ ะมี ต อ การเกิ ด หรื อ ต อ การ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติยอมจะแตกตางกันดวย
2. สัมพันธภาพระหวางบุคคล (Interpersonal Relations) การที่บุคคลหนึ่งจะสามารถ
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในบุค คลอื่นหรือไม และมากนอยเพียงใดนั้ น ขึ้นอยู กับคุณ ลักษณะ
บางอยางของบุคคลนั้น คือ
1. ความเปนที่เชื่อถือ
2. ความนาสนใจ
3. อํานาจ
3. กลุม (Group) บุคคลหนึ่งยอมมีสวนรวมกับกลุมใดกลุมหนึ่ง ซึ่งประกอบดวยสมาชิก
หลายคน ในขณะเดียวกัน บุ คคลนั้นก็อาจจะมีความตองการเขาไปมี สวนรวมกับกลุ มอื่นดวย
ทัศนคติของบุคคลนั้นยอ มขึ้ นอยู กับบุ คคลในกลุมที่เ ขาเปนสมาชิกดวย ดังนั้นทัศนคติของบุคคล
จะเปลี่ยนไดทางหนึ่งก็โดยการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของกลุม
4. สัมพันธภาพระหวางกลุม (Intergroup Relations) เชื่อวา ปจจัยสองอยางที่มีอิทธิพล
ตอ ทัศ นคติ ซึ่ง เปน ผลสื บเนื่องมาจากสัม พันธภาพระหวางบุค คล โดยเฉพาะอย างยิ่ งความรู สึก
อคติ ที่ เ กิ ด ระหว า งกลุ ม คื อ ป จ จั ย ทางด า นจิ ต วิ ท ยาและสั ง คม โดยกลุ ม ต า งๆ ถ า ยิ่ ง มี ค วาม
เหมือนกันมากเทาใดในดาน ขนบธรรมเนียมประเพณี คานิยม ความเชื่อ และวัฒนธรรม โดยทั่วๆ
ไป ความชอบกั น ระหว า งกลุ ม ก็ จ ะมี ม ากเท า นั้ น ความแตกต า งของสั ง คม จะมากหรื อ น อ ย
ยอมขึ้นอยู กับความเหมือนกันของวัฒ นธรรมของสั งคมนั้นๆ แตถึ งแม วา ฐานะทางสัง คมจะมี
บทบาทตอทัศนคติระหวางกลุมคน แตทั้งนี้เชื้อชาติก็จะมีสวนเกี่ยวของดวยในบางสังคม
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การเปลี่ยนแปลงทั ศนคติข องบุคคลจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อบุคคลนั้นมีความปรารถนา หรือมี
ความตองการเพิ่มขึ้น หรืออาจมีความไมพอใจตอทั ศนคติเดิมที่ ตนมีอยู ซึ่งทัศนคติเป นสิ่งสําคัญ
มากตอมนุษยที่จะเปนแรงบันดาลใจใหมนุษยกระทําสิ่งตาง ๆ โดยปกติแลวทัศนคติของบุคคลจะ
เกิ ด ขึ้ น จากการสะสมมาเป น เวลานาน อย า งไรก็ ต ามนั ก วิ ช าการเชื่ อ ว า ทั ศ นคติ ส ามารถ
เปลี่ยนแปลงได นักจิตวิทยาไดจัดระดับของทัศนคติออกไวเปน 4 ระดับ ตามลําดับของการฝงแนน
และความยากตอการเปลี่ยนแปลงของบุคคล ดังนี้
ระดับที่ 1 เปนความคิดหรือความรูสึกที่แสดงออกมาครั้งเดียวหรือแสดงออกไมบอยครั้ง
นัก ซึ่งอาจจะเปนหรือไมเปนความรูสึกที่แทจริงก็ได
ระดับที่ 2 เป นความคิ ดหรือความรู สึกที่ แสดงออกมาซ้ําซากต อสิ่ งที่เราพอใจ จนเปน
นิสัยประจําตัว เชน การนิยมใชน้ําหอมยี่หอใดยี่หอหนึ่งจนติดเปนนิสัย
ระดับที่ 3 เปนความคิดหรือความรู สึกที่แสดงในโอกาสตาง ๆ อยางตอเนื่องกัน ซึ่งเปน
ความรูสึกในเรื่องเดียวที่สอดคลองกัน เชน มีความคิดเห็นที่ไ มเห็นดวยกับการที่สหรัฐอเมริก าเขา
ไปตั้งฐานทัพ และสงทหารเขาไปประจําอยูตามประเทศตาง ๆ ที่ดูจะเปนการแทรกแซงกิจการของ
ประเทศเหลานั้น
ระดับที่ 4 เป น ความคิ ด หรื อ ทั ศ นคติ ที่ ฝ ง ลึ ก อยู ใ นจิ ต ใจอย า งมั่ น คงจนยากที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลง สาเหตุที่ทัศนคติระดับนี้ยากตอการเปลี่ยนแปลงดวยเหตุดังนี้
4.1 เป น ทั ศ นคติ ที่ มี อ ยู ใ นบุ ค คลตั้ ง แต แ รก การพบเห็ น ความประทั บ ใจ
ประสบการณตา ง ๆ ในสิ่งที่ พบเห็นตั้ง แต เยาววัยเปนสิ่งที่ ถูกปลูกฝงไว แนบแนน หรือเรียกไดวา
เปนบุ คลิกภาพสว นตัวของบุ คคลผู นั้น ทั ศนคติ นี้ประกอบดวยกรรมพัน ธุซึ่ งมี ติด ตัวมาตั้งแตแรก
รวมทั้งยังมีทัศนคติที่ไดมาจากการอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัว
4.2 ทัศนคติแต ละเรื่ องที่มีอยู เดิ มมี ความสัมพั นธ กันอยางแนบแนนซึ่ งไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงไดทีละสวน
โครงสรางของทัศนคติ
จิระวัฒน วงศสวัสดิวัฒน (2538: 8) ไดสรุปวาทัศนคติมีโครงสรางดังตอไปนี้
1. ขนาดหรือระดับความเขม หมายถึงระดับมากนอยของทัศนคติ (ความชอบมาก-นอย)
ทัศนคติที่มีระดับความเขมมากจะเปลี่ยนยากกวาทัศนคติที่มีความเขมนอย
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2. ความซั บซ อ น หมายถึง วาทัศนคติต อสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ง จะมี ความเชื่ อหลายอยางเป น
พื้นฐาน
3. อันดับความสําคัญ ถาทัศนคติยิ่งฝงลึกมากเทาใด ก็ยิ่งมีความสําคัญตอผูเปนเจาของ
มากเทานั้น
4. ความเดน ทัศนคติที่เดนในความคิดคํานึงของผูเปนเจาของ ยอมจะกระตุนใหเกิดการ
กระทําไดงายกวาทัศนคติที่มีลักษณะตรงขาม
หนาที่และประโยชนของทัศนคติ
จิระวัฒน วงศสวัสดิวัฒน (2538: 8) ไดสรุปหนาที่และประโยชนของทัศนคติไวดังนี้
1. หนาที่ใ หความเขาใจ (Understanding or Knowledge Function) ทัศนคติหลาย
อย างช วยใหเ ขาใจโลกและสภาพแวดล อม ไดเ รียนรู และเขาใจการกระทําของบุค คลในสังคม
สามารถอธิบายและคาดคะเนการกระทําของตนเองและของบุคคลอื่น
2. หนาที่ป องกันตนเอง (Ego-Defense or Protect Their Self-Esteem) บอยครั้ง ที่
บุค คลจําเปน ตอ งหาทางออกใหกับตั วเอง เพื่อความสบายใจ เปน ตน วา คนที่ชอบพูดว าคนอื่น
ตรงๆ ก็จะหาทางออกปกปองตนเองวา การที่ตนทําเชนนั้นก็เพราะมีความจริงใจกับเพื่อนฝูง
3. หนาที่ในการปรับตัว (Adjustive Function or Need Satisfaction) ทัศนคติจะชวย
บุค คลในด า นการปรั บ ตั ว ให เ ข า กั บ สภาพแวดล อ มและสั ง คม โดยปกติ บุ ค คลมั ก จะคํ า นึ ง ถึ ง
ผลประโยชนที่จะไดรับเปนสําคัญ และจะพัฒ นาทัศนคติตามแนวทางที่คาดวา จะสนองตอบตอ
ความตองการของตนได เชน คนหันมาชอบการศึกษาเลาเรียน เพราะเชื่อวาการศึกษาสูงจะชวยให
มีชีวิตที่ดีขึ้น
4. หนาที่แสดงออกซึ่งคานิยม (Value Expression) ทัศนคติชวยใหบุ คคลไดแสดงออก
ซึ่ง คา นิยมของตนเอง ตั วอย าง คนที่มีความซื่อสั ตย มาก ก็ จะแสดงออกโดยการไมชอบพวกฉอ
ราษฎรบังหลวง
สรุ ป ได ว า สิ่ ง ที่ เ ป น วั ต ถุ ป ระสงค ห ลั ก ของนั ก ประชาสั ม พั น ธ ใ นการดํ า เนิ น การ
ประชาสั มพัน ธ ก็คือ ทําอยางไรที่จ ะทํา ใหประชาชนที่รับขาวสารการเผยแพร จากองคการตีความ
การกระทําหรือการประพฤติปฏิ บัติขององคการไปในทางที่ ดี เข าใจ เพื่ อใหเกิดความสั มพั นธ ที่ดี
เปน ที่นิยมชมชอบการกระทําขององคก าร เมื่ อองคก ารจะทําอะไรตอ ไปก็ใ หความรวมมือและ
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สนับสนุนสิ่งตาง ๆ เหลานี้ เปนสิ่งที่ทาทายการทํางานของนักประชาสัมพันธเปนอยางมาก เพราะ
ถาสามารถดําเนินการไดสําเร็จก็ยอมกอใหเกิดประโยชนแกองคการ
จากความหมาย ประเภท องค ป ระกอบ การเกิ ด ทั ศ นคติ โครงสร า ง และหน า ที่ แ ละ
ประโยชนของทัศนคติที่ไดกลาวมาขางตน ทําใหเ ห็นไดวา การศึกษาเรื่ องทัศนคติจะมี ประโยชน
และมี ส ว นช ว ยให เ ราสามารถเข า ใจความคิ ดและพฤติ กรรมต างๆ ของมนุ ษย ไ ด โดยในการ
ศึก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ตอ งการศึ ก ษาถึง ทั ศนคติ ข องผู สื่ อ ขา วเศรษฐกิ จ ซึ่ ง มี ห นา ที่ใ นการคั ด เลื อ ก
ขาวสารโดยตรง ทั้งนี้เพื่อใหนักประชาสัมพันธที่ตองมีการประสานงาน ติดตอสื่อสาร และสงขาว
ประชาสัมพัน ธใหกับผูสื่อขาวอยูเปนประจํานั้น มี ความเขาใจเกี่ยวกับทัศนคติทั้ง ในองคประกอบ
ดานความรู ความรูสึก และพฤติกรรม เพื่อใหการดํา เนินงานประชาสัม พันธตางๆ มีความราบรื่น
และมีโอกาสประสบผลสําเร็จสูงสุด ทั้งนี้เพราะมีความรูความเขาใจถึงทัศนคติ นักประชาสัมพันธ
จึ ง สามารถวางแผนการประชาสั ม พั น ธ และติ ด ต อ ประสานงานร ว มกั บ ผู สื่ อ ข า วได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
การนําแนวคิดเรื่องทัศนคติมาใชกับการวิจัยนี้ ก็เพื่อใชเปนแนวทางในการวิเคราะหศึกษา
ทัศ นคติของผูสื่อข าวเศรษฐกิจที่ มีตอ อาชีพการประชาสัม พันธ นั กประชาสัม พันธ และกิจกรรม
สื่อมวลชนสัมพันธ โดยตองการศึกษาวาผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจที่มี เพศ อายุงาน และสาขาวิชาที่
สําเร็จการศึกษาแตกตางกันมีทัศนคติตออาชีพการประชาสัมพันธ นักประชาสัมพันธ และกิจกรรม
สื่อมวลชนสัมพันธแตกตางกันหรือไม
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5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยที่เกี่ยวกับทัศนคติ
ลักษณา สตะเวทิน และคณะ (2530) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ทัศนคติข องสื่อมวลชน
และนักประชาสัมพันธในการทํางานรวมกันดานขาวสาร” โดยงานวิจัยชิ้นนี้ไดศึกษาสํารวจทัศนคติ
ของกลุมตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 306 คน แบงเปนสื่อมวลชนจํานวน 120 คน และนักประชาสัมพันธ
จํานวน 186 คน โดยผลการวิจัยพบวา สมมติฐานขอที่1 คือ สื่อมวลชนและนั กประชาสัมพันธมี
ทัศนคติที่คลายคลึงกันในการเผยแพรขาวสาร โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.025 จึงไดรับการยืนยัน
สวนสมมติฐานขอที2่ ก็ไดรับการยืนยันเชนกัน กลาวคือ ผลของการวิจัยไดแสดงวาสื่อมวลชนและ
นักประชาสัมพันธจัดลําดับความสําคัญของคุณคาขาวคลายคลึงกัน สําหรับสมมติฐานขอที่3 คือ
สื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธจัดลําดับสถานภาพทางสังคมของวิชาชีพสื่อมวลชนเทาเทียมกับ
วิช าชี พนักประชาสัม พันธนั้นไม ไดรับการยืนยัน ผลของการวิจั ยแสดงวาทั้ง สื่ อมวลชนและนัก
ประชาสัมพันธสวนใหญ ไดจัดสถานภาพวิชาชีพสื่อมวลชนสูงกวาวิชาชีพการประชาสัมพันธ
โดยการวิจัยนี้ ใชกลุมตัวอยางในการสํารวจทัศนคติ เปนสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ
เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น
ออ ยทิพ ย นิ ธิ ยานันท (2540) ไดทํ าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ทัศนคติ ของผูสื่ อข าวตอ การ
เผยแพรขาวสารของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย” โดยการวิจัยชิ้นนี้ไดใชวิธีวิจัย 3 ลักษณะคือ
1. การวิจัยเชิงสํารวจ โดยสํารวจความรู ทัศนคติ และความคิด เห็นของผูสื่อข าว
หนังสือพิมพ 2. สัมภาษณเชิงลึกหัวหนาขาว 3. ศึกษาจากการตรวจตัดขาว
โดยผลการวิจัยมีดังนี้
1. ผูสื่ อขาวมีทัศนคติในทางบวกต อขาวสารที่ ททท. เผยแพรออกไป โดยเห็นวามี
ประโยชนนาเผยแพร
2. ความรูและทั ศนคติทั้ง ในทางบวกและในทางลบของผูสื่อขาวเกี่ย วกับอุ ตสาหกรรม
ทองเที่ยวและสํานักงานททท. ไมมีความสัมพันธกับการเลือกเผยแพรขาว แตการนําเสนอขาวสาร
ตรงไปยัง ผูสื่ อข าวที่มี อํา นาจในการตั ดสิ นใจเลือ กข าวททท. ลง มีค วามสั มพั นธ กับ การเลือ ก
เผยแพรขาวสารของสื่อมวลชน
3. ผูสื่อขาวเผยแพรขาวสารททท. อยูในระดับปานกลางและสาเหตุที่ขาวททท. ไมไ ดรับ
การเผยแพร เนื่องจากขาวที่สงไปไมมีคุณคาขาวและการเขียนไมนาสนใจ
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4. ขอมูลททท. ที่ผูสื่อขาวตองการไดรับอยางตอเนื่องและฉับไว คือ สถิตินักทองเที่ยว
รายไดที่ประเทศไดรับจากการทองเที่ยว ความเคลื่อนไหวของททท. และการใหความรวมมือธุรกิจ
เอกชนดานการพัฒนาการทองเที่ยว
5. ขาวททท. ที่นําเสนอไปยังสื่อมวลชนประเภทหนังสือพิมพ ไดรับการเผยแพรในรูปแบบ
ขาว ภาพขาว ขาวสังคม และบทความ โดยรูปแบบ "ขาว" ไดรับการเผยแพรมากที่สุด
6. เนื้อหาขาวททท. ที่นําเสนอไปยังสื่อมวลชนประเภทหนังสื อพิมพมากที่สุด คือ ขาว
เกี่ยวกับผลงานของททท. ดานส งเสริมการทองเที่ยว สวนดานผลงานการพัฒนาการทองเที่ยวที่
สื่อมวลชนใหความสนใจจะเผยแพรมีนอยมาก
7. สื่อมวลชนประเภทหนังสือพิมพเห็นดวยกับการสรางประเด็นขาวของททท. โดยเห็นวา
ทําใหอุตสาหกรรมทองเที่ยวมีความเคลื่อนไหว แตไมควรทํามากเกินไป ควรสงขาวที่ทันสมัยและมี
ประเด็นขาวใหอยางสม่ําเสมอดีกวา
งานวิจัยที่เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางผูสื่อขาวกับนักประชาสัมพันธ หรือแหลงขาว
นรพล ผาเจริญ (2541) ไดทําการศึกษาวิจั ยเรื่อง "ความสั ม พั นธ แบบไม เ ปนทางการ
ระหวางนักขาว และแหลงขาวกับผลที่มีตอองคกรสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.)" โดย
ทําการศึกษา โดยวิธีสัมภาษณแบบเจาะลึกกับแหลงขอมูล 3 กลุมคือ นักขาว อ.ส.ม.ท. ใน 8 สาย
งาน, แหลงขาว และนักข าวจากองคกรอื่น จากผลการศึกษา พบวา นัก ขาว อ.ส.ม.ท. ใน 8 สาย
งาน มีความสัมพัน ธกับแหลงขาวทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ แตในระดับที่ไม
เปนทางการนั้น นักขาว อ.ส.ม.ท. สวนใหญจัดวางความสัมพันธไวในระดับปานกลาง ไมเหินหาง
หรือใกลชิดสนิทสนมกับแหลงขาวจนเกินไป ทั้งนี้ ความสัมพันธกับแหลงขาวนั้นมีลักษณะพึ่งพา
อาศัยกัน แตไมทัดเทียมกันในเรื่องของการใหและการรับ สวนใหญนักขาว อ.ส.ม.ท.เปนฝายไดรับ
มากกวา โดยประโยชนที่นักขา วอ.ส.ม.ท. และองคกรไดรับ สว นใหญเกี่ยวของกับงานขาว คื อ ได
ขาวเจาะพิเศษ ขาวเจาะลึก ขาวไว ขาวถูกตอง ไมตกขาว ไดรับการชี้แนะประเด็นและทิศทางจาก
แหลง ขาว และไดรั บบริการอํานวยความสะดวกในการทํางานจากแหลง ขาว นอกจากนี้ ในบาง
กรณี นักขาวอ.ส.ม.ท. ที่มีความสัมพันธใกลชิดกับแหลงขาว ยังสามารถแสวงหาความรวมมือทาง
ธุ ร กิ จ เข า สู อ งค ก ร อี ก ทั้ ง ยั ง ช ว ยลดแรงเสี ย ดทานจากอํ า นาจภายนอกที่ มี ต อ องค ก รได ด ว ย
ขณะเดียวกัน ในระดับของผลประโยชนสวนตัวนั้น พบวา นักขาวอ.ส.ม.ท.สวนหนึ่งยอมรับวา เคย
ไดรับการเสนอผลประโยชนสว นตัวจากแหลง ขาว ทั้ งในรู ปของเงิ น วัตถุสิ่ง ของ ความชวยเหลื อ
และบริการอื่นๆ แตทั้ง นี้ นัก ขาวอ.ส.ม.ท. มักปฏิเสธที่จะรั บผลประโยชนเหลานั้น เวนแตเปนสิ่ง ที่
ไมเกินวิสัยที่จะรับได และบางรายก็ตกอยูในสภาพที่ปฏิเสธไมได
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โดยในงานวิจัยของของ นรพล ผาเจริ ญ (2541) ยัง มีข อสรุปในการศึกษาความสั มพั นธ
ระหวางนักขาวสายเศรษฐกิจ อ.ส.ม.ท. กับแหลงขาววา ปจจัยเรื่องเพศ และสถานภาพทางสังคม
ของนักขาว ไมมีสวนในการกําหนดระยะหางความสัมพันธระหวางนักขาวสายเศรษฐกิจ อ.ส.ม.ท.
กับแหลงขาวอยางชัดเจน รวมทั้งพื้นฐานการศึกษาก็ไมมีผลตอการสรางความสัมพันธกับนักขาว
แตนั กขาวที่มี พื้น ฐานความรู ดานเศรษฐกิจจะมีสวนชว ยทําใหความสั มพั นธ กับแหลง ขาวเปนไป
โดยงายและใกลชิดกวานักขาวที่ไมมีความรูดานนี้
ภาณุพ งศ อัฐฐะประภาส (2544) ได ทําการศึกษาวิจัยเรื่ อง “ประโยชนที่เอื้อตอกันจาก
สัม พัน ธภาพระหวา งแหลงข าวกับสื่อมวลชนสายเทคโนโลยีสารสนเทศ” โดยมีวั ตถุประสงคเพื่ อ
ทําการศึกษาถึงรูปแบบของสัมพันธภาพระหวางแหลงขาวกับสื่อมวลชนสายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และทราบถึงประโยชนที่เอื้อตอกันจากสัมพันธภาพระหวางแหลงขาว กับสื่อมวลชนสายไอทีในแต
ละรูปแบบ งานวิจัยชิ้นนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใชวิธีการสัมภาษณ
แบบเจาะลึก (In - Depth interview) วิธีการสนทนาในลักษณะการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ
(Informal interview) และการวิเคราะหแหลงขอมูลประเภทเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ผลการวิ จัยพบว า ความสั มพัน ธร ะหว างแหลงข าว และสื่ อมวลชนสายเทคโนโลยีสาระ
สนเทศสามารถแบ งออกได 3 ประเภทดวยกัน ประกอบดวย 1. ความสัม พันธร ะหวางสื่อมวลชน
กับแหลงขาวผูใหขอมูลโดยตรง 2. ความสัมพันธระหวางสื่อมวลชน กับแหลงขาวประชาสัมพันธ
ขององคกร 3.ความสัม พันธ ระหวางสื่อมวลชน กับแหลง ขาวที่ปรึกษาการประชาสัมพั นธ โดย
รูปแบบหลั กของความสั มพั นธ ระหวางแหล งขาว กั บสื่ อมวลชนสายไอทีเ ปน ความสั มพั นธ เชิ ง
วิช าชี พ (Professional relationship) สํ าหรับประโยชนที่เ อื้อตอกันจากสั ม พั นธภาพระหวาง
แหลงขาว กับสื่อมวลชนสายไอทีพบวา มีทั้งประโยชนในรูปแบบวัตถุสิ่งของ แลวไมใชวัตถุสิ่งของ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการรับรูและความสัมพันธ
ชมผกา ณ สงขลา (2540) ไดทําการศึกษาวิจั ยเรื่อง “จินตภาพและสัมพันธภาพระหวาง
นักข าวกั บนั กประชาสั ม พั นธ ในฐานะแหล ง ขา ว ในการรายงานข าวสารดานเศรษฐกิจ ” โดย
งานวิจัยชิ้นนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ จากกลุมตัวอยางผูสื่อขาวเศรษฐกิจ ของหนัง สือพิมพรายวั น
และนั ก ประชาสั ม พั น ธ ที่ ทํ า งานในองค ก รที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย พบว า ผู สื่ อ ข า ว
เศรษฐกิจกับนักประชาสัมพันธตางมีจินตภาพหรือแนวโนมในการรับรูซึ่งกันและกันในทิศทางคอน
ไปทางลบมากกวาทางบวก เกี่ยวกับประเด็นที่น าสนใจ ทั้งในแงสถานภาพทางวิชาชีพ คุณสมบัติ
ดานบุคลิกภาพ การปฏิบัติวิชาชีพ ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน
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สวนลักษณะสัมพันธภาพในดานการรายงานขาว ตามความคิดเห็นทั้งของผูสื่อขาวเศรษฐกิจ
และนักประชาสัมพันธ ตางระบุวาอยูในระดับเปนอิสระตอกันคอนขางมาก คือมีความเปนสวนตัว
หรือมีผลประโยชน สวนตัวเขามาเกี่ย วของบางเปนบางครั้ง แตนอยมาก ซึ่งปฏิเสธสมมติฐ านที่ว า
ผูสื่ อข าวกั บนักประชาสัมพัน ธส วนใหญ มี สัม พัน ธภาพต อกัน ในลั กษณะขึ้นต อกั นมากกวา เป น
อิสระตอกัน
งานวิจัยของตางประเทศ
Craig Aronoff (1975) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “Newspapermen and Practitioners
Differ on PR’s Role” ได ศึกษาเกี่ยวกั บความน าเชื่อถือของนักประชาสัม พัน ธในฐานะเป น
แหลงขาว ในสายตาของนักหนังสือพิมพ โดยใชทฤษฏี Homophily เปนเกณฑในการวั ดความ
นาเชื่อถือ (Credibility) ซึ่งทําการวัดใน 2 ประเด็น อันไดแก การวัดความคิดเห็นในเรื่อง คุณคา
ของขาว (News Values) และวัดความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานภาพทางสังคม (Social Status) โดย
ขอสันนิษฐานวา ผูรับสาร (นักหนังสือพิมพ) จะเชื่อถือผูสงสาร (นักประชาสัมพันธ) ที่ตนคิดวามี
ทัศนคติคลายคลึงกับตนมากกวาผูสงสารที่มีทัศนคติแตกตางไปจากตน
ผลของการวิจัยพบวา นักหนังสือพิมพมีทัศนคติในทางลบตอนักประชาสัมพันธ และมอง
วาตนมีความเห็นเกี่ยวกับคุณคาของขาวและสถานภาพทางสังคมตางจากนักประชาสัมพันธ และ
นักหนังสื อพิมพ คิดวานักประชาสัมพั นธ เปนแแหลง ขาวสารที่มี ความนาเชื่ อถือนอย นอกจากนี้
นักหนัง สือพิมพ ยังมองวานักประชาสั มพั นธเ ปน เปนนักสื่อสารประเภทโนม นาวใจ และหวัง
ผลตอบแทนจากการที่ตนเผยแพรขาวประชาสัมพันธให อยางไรก็ตาม Aronoff พบวา ในขณะที่
นักหนังสือพิมพมีทัศนคติที่ไมดีตอนักประชาสัมพันธ และคิดวาตนมีความเห็นในเรื่องคุณคาของ
ขาวตางจากนักประชาสัมพันธ รวมทั้งมีสถานภาพทางสังคมที่ตางกัน แตนักประชาสัมพันธกลับ
มองวาตนมีความคิดเห็นในเรื่องคุณค าของขาว คลายคลึ งกับนักหนังสือพิมพ และมองวาตนมี
สถานภาพทางสังคมใกลเคียงกับนักหนังสือพิมพ
ยิ่งไปกวานั้น ในเรื่องการใหคุณคาของขาว นักประชาสัมพันธสามารถคาดความคิดของ
นักหนัง สือพิม พไ ดถูก ตองตามที่นักหนังสือพิม พมี ความเห็นจริง แตตรงกั นขามนักหนังสื อพิ มพ
กลับคาดความคิด ของประชาสัม พันธ ผิดไปจากที่นักประชาสัมพันธมีความเห็นจริง Aronoff
อธิบายวาที่เปนเชนนี้ อาจเปนเพราะนักประชาสัมพันธมีการศึกษาและประสบการณคลายคลึงกับ
นักหนั งสือพิมพ และนักประชาสัมพันธเองคุนเคยกับการเขียนขาวประชาสัมพันธ และปรับขาว
ของตนใหตรงกับความตองการของนักหนังสือพิมพอยูแลว
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ในงานวิจัยเรื่อง Journalist’ hostility toward public relations: an historical analysis
ของ Denise E. DeLorme, Fred Fredler (2003) ไดศึกษาเกี่ยวกับความเกลี ยดชัง เปนศัตรู/
ปรปกษของนักหนังสือพิมพที่มีตอการประชาสัมพันธ โดยทําการศึกษาวิเคราะหจากแหลงขอมูล
เอกสารชีวประวัติ บทความตางๆ ที่ เขียนโดยนักขาว นั กวารสารหนัง สือพิมพและบรรณาการขาว
ในอเมริกา ผลการศึกษาพบวา มี 6 ปจจัยที่ทําใหนักวารสารเกิดความเกลียดชัง/ความเปนปรปกษ
ตอการประชาสัมพันธ และเกิดทัศนคติในแงลบที่ฝงรากลึก ประกอบไปดวย 1. ความหื่นกระหายที่
จะไดรับการตีพิ ม พ เผยแพรของนักประชาสั มพั นธ 2. สถานการณเ กี่ยวกับรากฐานของการ
ประชาสัมพั นธ ที่ มาจากความตองการโฆษณาสินคา โดยไมตอ งเสียเงิน 3. วิ ธีการทํางานที่นัก
ประชาสั มพันธในสมัยนี้ใช คือการติดสินบน การใหของขวัญ และการสรางสถานการณ 4. การที่
นักประชาสัมพัน ธไมมี ความนาเชื่อถื อ ขาดความซื่อตรง การที่นักประชาสัมพั นธทําใหกลายเปน
เรื่องยากในการที่จะรายงานเหตุการณที่มีความถูกตอง ตรงไปตรงมา และการที่นักประชาสัมพันธ
ไม รูจั กวิ ธี พื้ น ฐานในการเขีย นขา วให ถูก ตอ งตามแบบแผน เป น ตน 5. ป ญ หาที่ ม าจากตั ว
นักหนังสือพิมพเอง 6. จุดมุงหมายสูงสุด และโชคชะตาของนักหนังสือพิมพ ที่นอยคนจะรักษางาน
นี้ไวได ทํ าใหนักหนังสือพิมพหลายคนตองหันไปทํางานดานประชาสัมพันธ ทําใหนักหนังสือพิมพ
คนอื่นเกิดความรูสึกวาถูกทรยศที่เพื่อนรวมงานไปเปนนักประชาสัมพันธนั่นเอง
ในงานวิจัยเรื่อง Public relations and journalism educators’ perceptions of media
relations ของ Thomasena Shaw, Candace White (2003) ไดทําการศึกษาเรื่องการรับรูที่มีตอ
สื่ อมวลชนสั ม พั น ธ ของผู ส อนวิช าการประชาสั ม พั นธ และผู ส อนวิช าวารสารศาสตร เนื่องจาก
ความสัมพันธ ที่มีความซั บซอนระหว าง Journalist (นักวารสาร, นักหนังสื อพิมพ, สื่อมวลชน,
ผูสื่อขา ว) กับ นักประชาสัม พันธ โดยมีงานวิจัยหลายชิ้นไดอางวา อคติ ที่มีตอ การประชาสัมพัน ธ
นั้ น ไม ไ ด ม าจากประสบการณ ที่ ไ ม ดี ข องแต ล ะบุ ค คล แต มี ร ากเหง า มาจากการอบรม และ
วัฒ นธรรมของวารสารศาสตร ในงานวิจั ยชิ้น นี้ ไดทํ าการศึก ษาว า หลัก สูตรการศึก ษาจะมีส วน
รับผิดชอบหรือมีสวนในการสนับสนุน ในการทําใหการรับรูที่มีตอการประชาสั มพันธนั้น มีรูปแบบ
ในดา นการรับ รูทางลบซึ่งมี มาเสมอเปน เวลานานแล ว หรือ ไม และสาขาวิชาวารสารศาสตร กับ
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ สมควรหรือไม ที่จะอยูในสาขาหลักสูตรของคณะเดียวกัน โดยผลจาก
การสํารวจ ทํ าโดยผูส อนในสาขาวิชาวารสารศาสตร และผูส อนในสาขาวิชาการประชาสัมพัน ธ
จํานวน 187 คน ซึ่งทั้งสองกลุมตัวอยางไดมีประสบการณในการทํางานตรงสาขามาแลว ดังนั้น จึง
สามารถสั นนิ ษฐานไดว า ทั ศนคติ แ ละการรับ รูที่ ไ ด จ ากผลการวิจั ย จะสามารถนํา มาใช กั บ ผู
ประกอบอาชี พ ทั้ ง สองอาชี พ นี้ ไ ด เช น เดี ย วกั บ ผู ส อน โดยจากผลการศึ ก ษา พบว า ผู ส อนใน
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สาขาวิชาวารสารศาสตรไมไดมีความคิดเห็นใดที่สามารถชี้ชัดไดวาเปนความคิดเห็นในทางลบตอ
การประชาสัมพันธ ดังเชนที่งานวิจัยอื่นๆ ไดแนะนําวาเปนเชนนั้น
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวาในงานวิจัยหลายชิ้นสรุปวาผูสื่อขาวสวนใหญมัก
มี ทั ศ นคติ ไ ปในทางลบต อ นั ก ประชาสั ม พั น ธ ทั้ ง ในแง ส ถานภาพทางวิ ช าชี พ คุ ณ สมบั ติ ด า น
บุค ลิกภาพ การปฏิบัติวิ ชาชี พ และวิธี การทํางาน และผลการวิจั ยอีก 2 งานวิจั ยยัง แสดงวา
สื่อมวลชน ไดจัดสถานภาพวิชาชีพสื่อมวลชนไวสูงกวาวิชาชีพการประชาสัมพันธ แสดงใหเห็นวา
สื่อมวลชนส วนใหญมีทัศนคติ ไปในทางลบต ออาชี พการประชาสั มพั นธ และนักประชาสัม พันธ
อยางไรก็ต าม มีงานวิจัยของ Thomasena Shaw, Candace White (2003) ที่ไ ดผลการวิจัยที่
แตกต า งออกไป โดยพบว า ทั ศ นคติ แ ละการรั บ รู ข องผู ส อนสาขาวิ ช าวารสารศาสตร ผู ซึ่ ง มี
ประสบการณในการทํางานวารสารดวย นั้นไมไดเปนไปในทางลบดังเชนงานวิจัยอื่นๆ
ในงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงต องการศึกษาวาผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจที่มี เพศ อายุงาน และ
สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาแตกตางกันมีทัศนคติตออาชีพ การประชาสัมพันธ นักประชาสัมพัน ธ
และกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธแตกตางกันหรือไม
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ แบง ระเบีย บวิ ธีวิจัยออกเปน 2 ลักษณะ คื อการสั มภาษณเชิ งลึก เพื่ อ
นํามาใชในการสรางแบบสอบถาม และการวิจัยเชิงสํารวจ
1.การสัมภาษณเชิงลึกทัศนคติของผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจที่มีตออาชีพการประชาสัมพันธ
นักประชาสัมพันธ และกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ เพื่อนํามาสรางแบบสอบถาม
2. การวิจัยเชิ งสํ ารวจ ดํ าเนินการตอจากการสั มภาษณเ ชิง ลึก โดยสํารวจทัศนคติ ของ
ผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจที่มีตออาชีพการประชาสัมพันธ นักประชาสัมพันธ และกิจกรรมสื่อมวลชน
สัมพันธ
โดยในแตละขั้นตอนมีรายละเอียดดังนี้
1. การสัมภาษณเชิงลึก
การสัมภาษณเชิงลึก สั มภาษณผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจ โดยเลือกกระจายตามอายุก าร
ทํางาน จากสื่อมวลชน 5 แขนง ไดแก หนังสือพิมพ โทรทัศน สํานักขาว เว็บไซต นิตยสาร จํานวน
รวม 15 คน ดังนี้
1. แสงทิพย ยิ้มละมัย หัวหนาขาวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพไทยรัฐ
อายุงานในการทํางานขาวเศรษฐกิจ 31 ป
2. เอกอนันต เสรีรัตนะชัย ผูสื่อขาวตลาดทุน เว็บไซต efinanceThai.com
อายุงานในการทํางานขาวเศรษฐกิจ 4 ป
3. ณัฐสินี ระเบียบนาวีนุรักษ รองบก.ขาวเศรษฐกิจ เว็บไซต efinanceThai.com
อายุงานในการทํางานขาวเศรษฐกิจ 13 ป
4. เจริญสุข ลิมปบรรจงกิจ ผูชวยหัวหนาขาวรถยนต หนังสือพิมพไทยรัฐ
อายุงานในการทํางานขาวเศรษฐกิจ 20 ป
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5. พนารัตน พุทธวิเชียร ผูสื่อขาวการตลาด หนังสือพิมพไทยรัฐ
อายุงานในการทํางานขาวเศรษฐกิจ 16 ป
6. ธวัชชัย ขจรวานิชไพบูลย ผูชวยหัวหนาขาวไอที-การตลาด หนังสือพิมพไทยรัฐ
อายุงานในการทํางานขาวเศรษฐกิจ 20 ป
7. วิชิต จันทานุสรณสิริ ผูสื่อขาวประจํากระทรวงการคลัง หนังสือพิมพบางกอกโพสต
อายุงานในการทํางานขาวเศรษฐกิจ 20 ป
8. ศุภวรรณ บุตรจันทร ผูเรียบเรียงขาวอาวุโส สํานักขาวไทย
อายุงานในการทํางานขาวเศรษฐกิจ 20 ป
9. เฉลา กาญจนา บรรณาธิการนโยบายเศรษฐกิจ หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ
อายุงานในการทํางานขาวเศรษฐกิจ 19 ป
10. ลํายอง ปกปอง ผูชวยหัวหนาขาวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพเดลินิวส
อายุงานในการทํางานขาวเศรษฐกิจ 18 ป
11. พรพิมล คูอนุพงศ หัวหนากองบรรณาธิการ นิตยสารการเงินการธนาคาร
อายุงานในการทํางานขาวเศรษฐกิจ 29 ป
12. อัจฉรา ผองผล รองหัวหนากองบรรณาธิการ นิตยสารการเงินการธนาคาร
อายุงานในการทํางานขาวเศรษฐกิจ 20 ป
13. สะตะวสิน สถาพรชาญชัย ผูสื่อขาวตลาดหุน สํานักขาวรอยเตอร
อายุงานในการทํางานขาวเศรษฐกิจ 10 ป
14. ฉัตรฤดี กิตติสุขสถิต บรรณาธิการขาว สํานักขาวรอยเตอร
อายุงานในการทํางานขาวเศรษฐกิจ 22 ป
15. บุญลาภ ภูสุวรรณ บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ
อายุงานในการทํางานขาวเศรษฐกิจ 24 ป
แนวคําถามสําหรับการสัมภาษณ
1. ทานมี การติดตอกับฝายประชาสัมพั นธ นักประชาสัม พัน ธข ององคกรใดบาง บอยครั้ ง
หรือไม เรื่องที่ติดตอคือเรื่องอะไร และฝายใดเปนผูติดตอกอน
2. การติดตอดังกลาวราบรื่นดีหรือไม เพราะอะไร
3. จากประสบการณ ข องท า นที่ มี ต อ นั ก ประชาสั ม พั น ธ อ งค ก รต า งๆ กรุ ณ าระบุ นั ก
ประชาสัมพันธที่ทานชื่นชอบ ทําไมทานจึงชื่นชอบเขา อะไรคือปจจัยสําคัญที่ทําใหทาน
ชื่นชอบเขา
4. นักประชาสัมพันธที่ทานไมชอบมีหรือไม ถามีทําไมทานจึงไมชอบเขา เพราะเหตุใด
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5. กรุณาเติมคําในประโยคนี้ใหสมบูรณ “อาชีพ การประชาสัมพันธเปนอาชีพที่...............”
เพราะอะไรจึงตอบเชนนั้น
6. กรุณาใหคําจํากัดความตอการประชาสัมพันธในความคิดเห็นของทาน
7. ทานมีความเห็นอยางไรตอวิธีการทํางานประชาสัมพันธ
8. ทานเคยเขารวมกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธแบบใดบาง
9. ทานคิดว ากิจ กรรมสื่อมวลชนสัม พันธ ที่ทานเขารวมนั้นมี ประโยชนตอ ทานมากนอย
เพียงใด เพราะอะไร
10. ทานคิดวากิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธมีความจําเปนมากนอยเพียงใด เพราะเหตุใด และ
กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธแบบใดมีความสําคัญที่สุด กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธที่ไมมี
ความจําเปนในความเห็นของทานมีหรือไม ถามี คืออะไร
11. จากประสบการณในการเขารวมกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ ทานมีความประทับใจและ
ไมประทับใจอะไรบาง

2. การวิจัยเชิงสํารวจ
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากร คือผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจ โดยจากขอมูลรายชื่อสมาชิกของสมาคมผูสื่อขาว
เศรษฐกิจในป พ.ศ.2551 (ขอมูลจากรายงานประจําป 2551 สมาคมผูสื่อขาวเศรษฐกิจ) มีผูสื่อขาว
เศรษฐกิจจํานวนทั้งหมด 659 คน ซึ่งประกอบไปดวย ผูสื่ อขาวเศรษฐกิจสายตางๆ บรรณาธิการ
ขาว หรือหัวหนาขาวเศรษฐกิจ ผูชว ยบรรณาธิก ารขาว หรือผูชว ยหัวหนาขาวเศรษฐกิจ รวมทั้ง ผู
เรียบเรียงขาวเศรษฐกิจ (Rewriter) และผูสื่อขาวอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวของกับสายงานเศรษฐกิจ โดย
จากรายงานของสมาคมผูสื่อขาวเศรษฐกิจ ไดแบงประเภทของสื่อออกเปน 5 ประเภท ดังนี้
1. หนังสือพิมพ จํานวน 479 คน
2. โทรทัศน
จํานวน 93 คน
3. สํานักขาว
จํานวน 23 คน
4. เว็บไซต
จํานวน 30 คน
5. นิตยสาร
จํานวน 34 คน
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2. กลุมตัวอยาง
จากตาราง Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อน +5% ประชากร
659 คน ขนาดตัวอยางที่เหมาะสม คือ 286 คน ดังนั้น กลุ มตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัย ครั้งนี้
คือผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจจํานวน 286 คน แตเมื่อเก็บแบบสอบถามจริง สามารถเก็บแบบสอบถาม
ไดเพียง 200 ชุดเทานั้น เนื่องจากในชวงเวลาที่เก็บขอมูล เกิดสถานการณการชุมนุมทางการเมือง
ทําใหมีผลกระทบกับการเก็บแบบสอบถามจากผูสื่อขาว
ทั้งนี้จะใชวิธีเลือกสุมตัวอยางโดยจะนําแบบสอบถามไปแจกในจุดที่มีหองพักผูสื่อขาวสาย
เศรษฐกิจที่สําคัญ รวมทั้งที่กองบรรณาธิการ โดยพยายามกระจายกลุมตัวอยางผูสื่อขาวในทุกอายุ
การทํางาน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
แบบสอบถามในการวิจัยเชิงสํารวจแบงเนื้อหาออกเปน 4 สวน คือ
สวนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับข อมู ลทั่ วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแ ก เพศ อายุ
ระดับการศึกษา สาขาที่จบการศึกษา ตําแหนง หนาที่ สั ง กัดที่ ทํางาน อายุง านในการ
ทํางานขาวเศรษฐกิจ
สวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับทัศนคติของผูสื่อขาวที่มีตออาชีพการประชาสัมพันธ
สวนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับทัศนคติของผูสื่อขาวที่มีตอนักประชาสัมพันธ
สวนที่ 4 คําถามเกี่ยวกับทัศนคติของผูสื่อขาวที่มีตอกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ
การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ผูวิจัยไดทํ าการทดสอบความถูกตอง (Validity) และความเที่ยงตรง (Reliability)
ของแบบสอบถาม โดยในการทดสอบความถู ก ต อ ง ผู วิ จั ย ได นํ า แบบสอบถามไปให
ผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจ หนังสือพิมพไทยรัฐ จํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบการใชภาษา และ
ความถูกตองของคําที่ใชในแบบสอบถาม จากนั้นจึงทําการทดสอบความเที่ยงตรง โดยนํา
แบบสอบถามไปทดสอบกับกลุมตัวอยางจํานวน 25 คน แลวนํามาคํานวณคาสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบั ค (Cronbach's Alpha) ผลที่ไดจากการทดสอบคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม ไดผลดังนี้
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ขอคําถามเกี่ ยวกับทัศนคติของผูสื่อขาวที่มีตออาชีพการประชาสั มพันธ ไดคาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา 0.901
ข อ คํ า ถามเกี่ ย วกั บ ทั ศ นคติ ข องผู สื่ อ ข า วที่ มี ต อ นั ก ประชาสั ม พั น ธ ได ค า ค า
สัมประสิทธิ์แอลฟา 0.945
ขอคําถามเกี่ยวกับทัศนคติของผูสื่อขาวที่มีตอกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ ในการ
ทดสอบครั้ง แรก ไดคาคาสัมประสิท ธิ์แ อลฟา 0.589 ซึ่งต่ํากวาเกณฑ ที่ผู วิจั ยกําหนด คื อ
0.80 ผูวิจัยจึงไดทําการแกไขแบบสอบถามในสวนนี้ และทําการทดสอบอีกครั้ง โดยไดคา
คาสัมประสิทธิ์แอลฟา 0.977
สมมติฐาน
1. ผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจที่มี เพศ อายุงาน และสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาแตกตางกัน
มีทัศนคติตออาชีพการประชาสัมพันธแตกตางกัน
2. ผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจที่มี เพศ อายุงาน และสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาแตกตางกัน
มีทัศนคติตอนักประชาสัมพันธแตกตางกัน
3. ผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจที่มี เพศ อายุงาน และสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาแตกตางกัน
มีทัศนคติตอกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธแตกตางกัน
เกณฑในการใหคะแนน
ในวิจัยครงนี้ ผูวิจัยไดใชแ บบสํา รวจแบบ Likert Scale ในการวัดทั ศนคติ โดยการแสดง
ความเห็นตอขอความ โดยผูวิจัยไดกําหนดใหแบบสํารวจทันคติดังกลาวใชมาตราสวนประมานคา
5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑดังตอไปนี้
5 = เห็นดวยอยางยิ่ง
4 = เห็นดวย
3 = เฉยๆ
2 = ไมเห็นดวย
1 = ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
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สําหรับขอความในทางลบ จะใชเกณฑดังตอไปนี้
1 = เห็นดวยอยางยิ่ง
2 = เห็นดวย
3 = เฉยๆ
4 = ไมเห็นดวย
5 = ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
ระดับ ทัศนคติ แบง ออกเปน 5 ระดับ โดยใช วิธีการคํานวณช วงกวางระหวางชั้ นตาม
หลักการหาคาพิสัย (ประคอง กรรณสูตร, 2538:177) จะไดชวงกวางระดับ 0.80 คือ
คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ําสุด
จํานวนชั้นที่ตองการแบง

=

5–1
5

=

0.80

นําคาเฉลี่ยมาสรุปตามเกณฑ
4.21 - 5.00 = ทัศนคติเชิงบวกมาก
3.41 - 4.20 = ทัศนคติเชิงบวก
2.61 - 3.40 = ทัศนคติกลาง
1.81 – 2.60 = ทัศนคติเชิงลบ
1.00 – 1.80 = ทัศนคติเชิงลบมาก
ขั้นตอนและวิธีการเก็บขอมูล
สําหรับกลุมตัวอยางในการสัมภาษณเชิงลึก ผูวิจัยจะเปนผูนัดหมายและไปสัมภาษณดวย
ตนเอง
สํา หรับ กลุม ตัว อย างผู สื่อข าวในการวิจัย เชิงสํ ารวจ จะใชวิ ธีนํา แบบสอบถามไปสง ดว ย
ตนเองหรือสงทางไปรษณีย และขอความรวมมือผูสื่อขาวเศรษฐกิจเปนผูมอบแบบสอบถามใหกับ
ผูสื่อขาวเศรษฐกิจดวยกันเองอีกตอหนึ่ง
ระยะเวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 2 เดือน ตั้งแต กุมภาพันธ – มีนาคม 2553
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การวิเคราะหขอมูล
สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก
สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม แบงเปน
1.1 วิเ คราะหข อมูล สถิติ เชิง พรรณนา (Descriptive Statistics) เป นการหา
ค า ร อ ยละ
ค า สถิ ติ ร อ ยละ โดยนํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด ม าแจกแจงความถี่ (Frequency)
(Percentage) หาคาเฉลี่ยเพื่ออธิบายลักษณะทั่วไปของขอมูลที่ศึกษา เปนการอธิบายตัว
แปร ดังตอไปนี้
- วิ เคราะหขอมูล เกี่ยวกั บลักษณะของกลุ มตัว อย าง ไดแ ก เพศ อายุ ระดับ
การศึ ก ษา ตํ า แหน ง หน า ที่ สั ง กั ด ที่ ทํ า งาน ระยะเวลาที่ ผ า นประสบการณ ด า นงานข า ว และ
ระยะเวลาที่ผานประสบการณดานข าวเศรษฐกิจ วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ หาคารอยละ
คะแนนเฉลี่ย
- ทัศนคติที่มี ตออาชีพ การประชาสัมพั นธ วิเคราะห โดยการแจกแจงความถี่
หาคารอยละ คะแนนเฉลี่ย
- ทัศนคติที่มีตอกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่
หาคารอยละ คะแนนเฉลี่ย
1.2 การทดสอบสมมติฐาน ใชสถิติเชิงอางอิง (Infernal Statistic) คือ T-test และ
ANOVA เพื่อทดสอบสมมติฐานขอที1่ สมมติฐานขอที2่ และสมมติฐานขอที3่
สมมติฐานที่ 1 ผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจที่มี เพศ อายุงาน และสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาแตกตาง
กันมีทัศนคติตออาชีพการประชาสัมพันธแตกตางกัน
สมมติฐานที่ 2 ผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจที่มี เพศ อายุงาน และสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาแตกตาง
กันมีทัศนคติตอนักประชาสัมพันธแตกตางกัน
สมมติฐานที่ 3 ผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจที่มี เพศ อายุงาน และสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาแตกตาง
กันมีทัศนคติตอกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธแตกตางกัน
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล การสัมภาษณเชิงลึก
ผลการวิเคราะหขอมูลการสัมภาษณเชิงลึกแบงออกเปน 4 สวน คือ
สวนที่ 1 ทัศนคติของผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจที่มีตออาชีพการประชาสัมพันธ
สวนที่ 2 ทัศนคติของผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจที่มีตอนักประชาสัมพันธ
สวนที่ 3 ทัศนคติของผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจที่มีตอกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ
สวนที่ 4 ทัศนคติของผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจที่มีตอวิธีการทํางานประชาสัมพันธ
โดยในแตละสวนมีผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้
สวนที่ 1 ทัศนคติของผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจที่มีตออาชีพการประชาสัมพันธ
จากการสัมภาษณผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจในดานทัศนคติที่มี ตออาชีพการประชาสัมพัน ธ
ผูสื่อขาวเศรษฐกิจ ไดใหความเห็ นเกี่ยวกับอาชีพการประชาสัมพันธ โดยสามารถสรุปทัศนคติของ
ผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจไดดังนี้
1. ทัศนคติที่ผูสื่อข าวสายเศรษฐกิจมองวาผูประกอบอาชีพการประชาสัมพัน ธจะตอ งมี
คุณสมบัติดานบุคลิกภาพ ความรูความสามารถ และความรับผิดชอบ
2. ทัศนคติที่ ผู สื่อขาวสายเศรษฐกิจมองวาอาชี พการประชาสัม พั นธ มี บทบาทและมี
ความสําคัญตอองคกร ในดานการเผยแพรขอมูล ขาวสารเพื่ อสรางความเข าใจ การ
สนับสนุนองคกร และการเสริมสรางภาพลักษณขององคกร
1. ทัศ นคติที่ ผูสื่ อข าวสายเศรษฐกิจ มองว าผู ประกอบอาชีพ การประชาสัม พัน ธ
จะตองมีคุณสมบัติดานบุคลิกภาพ ความรูความสามารถ และความรับผิดชอบเปนสําคัญ
เพื่อใหการทํางานประชาสัมพันธเกิดความราบรื่นและประสบผลสําเร็จ
ในประเด็นเกี่ยวกับบุคลิกภาพ พบวาทัศนคติของผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจไดใหความเห็นวา
ผูประกอบวิชาชีพประชาสัมพันธจะตองมีคุณสมบัติดานบุคลิกภาพ ดังตอไปนี้
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อาชีพการประชาสัมพันธเปนอาชีพที่มีความทาทาย เพราะตองเจอกับคนหลายแบบ ตอง
ใช ทั้ง ความสามารถเฉพาะตัว ใชความคิด และมีการวางแผนที่ดี นํ าทฤษฎีต างๆ มาประยุกต ใช
เพื่อใหงานออกมาประสบผลสําเร็จ
“อาชีพการประชาสัมพันธเปนอาชีพที่ทาทาย เพราะตองเจอกับคนที่ ตั้งแตดีที่สุด ไป
จนถึง คนที่ งี่เ งาที่สุด แลวผลงานทุกอยา งตองออกมาสมบูรณ ” (เอกอนันต เสรีรัตนะชั ย,
สัมภาษณ, 24 กุมภาพันธ 2553)
“อาชีพการประชาสัมพันธเปนอาชีพที่ทาทาย เพราะการประชาสัมพันธเปนทั้งศาสตร
และศิลป ที่ตองใชความสามารถเฉพาะตัว ทั้งลูกลอลูกชน การคิดการวางแผน วาทศิลป
ตา งๆ จะใช แตท ฤษฎี ม าประยุกตอยางเดียวไมไ ด ” (พรพิ ม ล คู อนุพ งศ, สั ม ภาษณ , 2
มีนาคม 2553)
นอกจากบุคลิกภาพทีตองมีความทาทายแลว ผูที่จะประกอบอาชีพการประชาสัมพันธตอง
เปนนักแก ปญหาด วย เพราะลักษณะการทํางานที่ เกี่ยวข องกับหลายฝาย ทําใหการทํางานแตละ
ครั้งอาจเกิดปญหาแตกตางกันไป โดยที่นักประชาสัมพันธจะตองคอยแกไ ขปญหาเหลานั้นเพื่อให
งานออกมาประสบผลสําเร็จ
“อาชีพการประชาสัมพันธเปนอาชีพของนัก แกปญหา เพราะวางานของเขาไมใชงาน
ที่งายเลย เพราะจะตองทําใหทุกคนที่เกี่ยวของกับเขาพึงพอใจ ผูบริหารพอใจกับงานของ
เรา ทําใหงานภายในองคกรเกิดความราบรื่น ทําใหนักขาวพึง พอใจในตัวองคกร เพื่อ ให
เกิดการนําไปสื่อสารเผยแพร ตอไป ซึ่งในการทํ างานแตละครั้งจะตองเกิดป ญหาแตกตาง
กันไป นักประชาสัมพันธจะตองคอยแกไขปญหาเหลานั้น ตั้งแตเริ่มงานจนจบงาน เพื่อให
งานออกมาสมบู รณราบรื่น ” (ณั ฐสิ นี ระเบีย บนาวีนุรัก ษ, สั มภาษณ, 24 กุม ภาพัน ธ
2553)
ไมเพียงเทานั้น ผูประกอบอาชีพการประชาสัมพันธยังตองมีความอดทน เพราะตองเจอ
กับคนหลายแบบ ที่ ไมเ ขา ใจการทํา งานของนักประชาสัมพั นธ ทํ าใหนัก ประชาสัมพัน ธจํ าเปน ที่
จะตองมีความอดทนสูง
“อาชี พการประชาสั ม พันธ เ ปน อาชี พ ที่ตอ งอดทน เพราะนักประชาสั มพั นธ เจอคน
หลากหลาย มีทั้ง คนที่เ อาแตใจตนเอง ไม เ ขาใจงานของนักประชาสั มพั นธ ว ามี ความ
ลําบากใจอะไรบาง ดังนั้ นนักประชาสัม พัน ธจึ งตองเข าใจตรงนี้ ไม งั้น ก็จะทํ างานไม ไดดี
เทาที่ควร” (วิชิต จันทานุสรณสิริ, สัมภาษณ, 25 กุมภาพันธ 2553)
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“อาชีพการประชาสัมพันธเปนอาชีพที่อดทน เพราะตองเจอกับนักขาวที่จะตองเอานั่น
เอานี่ ต องไดดั่ งใจ ... บางที่ เจ านายไมคอยเห็นความสําคัญ ของงานประชาสัม พันธ ก็
เหนื่อยไป ทํางานลําบาก” (บุญลาภ ภูสุวรรณ, สัมภาษณ, 4 มีนาคม 2553)
ผูประกอบอาชีพการประชาสัมพันธยังตองรูจักเรียนรูและเขาใจคนอื่น เพราะตองทํางาน
รวมกับคนหลายประเภท จึงตองรูจักเรี ยนรู และทํ าความเข าใจคนที่ตอ งประสานงานด วย เพื่อให
การทํางานออกมาราบรื่น
“อาชีพการประชาสัมพันธเปนอาชีพที่ตองเรียนรูคนอื่นมาก เขาใจคนอื่นเยอะ เพราะ
นักประชาสัมพันธเจอคนหลากหลาย ... ดังนั้นนักประชาสัมพันธจึงตองเขาใจตรงนี้ ไมงั้น
ก็จะทํางานไมไดดีเทาที่ควร (วิชิต จันทานุสรณสิริ, สัมภาษณ, 25 กุมภาพันธ 2553)
อาชีพการประชาสัมพันธนั้น เปนอาชีพที่ตองใช “ใจ”ทํางานอยางหนัก เพราะตองใชความ
พยายามและความทุม เทอยางสูงในการทํางาน ทั้งการประสานงาน การใหขอมูลเพื่อสรา งความ
เขาใจที่ ถูกตอง และการจับประเด็นสาระใหเหมาะกั บสื่อประเภทต างๆ รวมถึง การอดทนตอแรง
กดดันจากผูบริหารและผูสื่อขาว
“อาชีพการประชาสัมพันธเปนอาชีพที่ตองใช ใจ ทํางานอยางหนัก ตองอดทน ตอแรง
กดดันของ ผูบริหาร และ ผูสื่อขาว ตองมีจิตวิทยาที่ดีพอสมควรในการอธิบายความจําเปน
ในการชี้แ จงขอมูล องคกร เพื่อ สรางความเขาใจที่ถูกตอ ง ตองมีไ หวพริ บที่ดี ในการตอบ
คําถามผูสื่อขาว มีความสม่ําเสมอ และ สามารถจับประเด็น สําคัญๆ ของเนื้อหาสาระใน
การทําประชาสัมพันธแตละครั้ง เพื่อการตอบสนองตอสื่อมวลชนแตละแขนงไดอยางตรง
จุ ด และเหมาะสมกั บ ธรรมชาติ ข องสื่ อ นั้ น ๆ ทั้ ง สื่ อ วิ ท ยุ ที วี หนั ง สื อ พิ ม พ สํ า นั ก ข า ว
เว็บไซต ฯลฯ” (ฉัตรฤดี กิตติสุขสถิต, สัมภาษณ, 3 มีนาคม 2553)
ผูประกอบอาชีพ การประชาสัม พัน ธจ ะต องคิด ในแงบ วกเสมอ เพราะตอ งรั บมื อกั บคน
หลากหลายประเภท
“อาชี พ การประชาสั ม พั น ธ เ ป น อาชี พ ที่ ต อ งคิ ด บวก เพราะต อ งรั บ มื อ กั บ คน
หลากหลายรูปแบบ” (บุญลาภ ภูสุวรรณ, สัมภาษณ, 4 มีนาคม 2553)
นอกจากคุณสมบัติที่กลาวมาแลว ผูประกอบอาชีพ การประชาสัม พัน ธยั งตองมี service
mind มีใจรักการบริการอีกดวย เพราะลักษณะอาชีพจะตองคอยอํานวยความสะดวกใหหลายฝาย
ซึ่งหากนักประชาสัมพันธไมมีใจรักการบริการ คงจะทํางานไดอยางลําบาก

78

“อาชีพการประชาสัมพันธเปนอาชีพที่ผูประกอบอาชีพ นี้ตองมี service mind เพราะ
ต อ งมี ใ จที่ จ ะให ไม งั้ น คงทํ า งานประชาสั ม พั น ธ ลํ า บากแน ๆ ” (บุ ญ ลาภ ภู สุ ว รรณ,
สัมภาษณ, 4 มีนาคม 2553)
จากคุณ สมบัติ ดา นบุ คลิ กภาพของผูประกอบอาชีพ การประชาสัมพัน ธใ นความเห็น ของ
ผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจสามารถสรุปไดวา ผูประกอบอาชีพการประชาสัมพันธเปนผูที่จะตองพรอม
รับมือกับความทาทาย เปนนักแกปญหาที่ดี มีความอดทน รูจักเรียนรูและเขาใจคนอื่น ตองใช ใจ
ทํางานอยางหนัก คิดในแงบวกเสมอ รวมถึงมีใจรักการบริการ ทั้งนี้เพราะตองเจอกับคนหลายแบบ
โดยลักษณะการทํางานที่เกี่ยวของกับหลายฝาย ทําใหตองมีความอดทน เรียนรูและทําความเขาใจ
คนที่ตองประสานงานดวย เพื่อใหการทํางานออกมาราบรื่น ในการทํางานแตละครั้งอาจเกิดปญหา
นักประชาสัมพันธจะตองคอยแกไขป ญหานั้น การทํ างานประชาสัมพันธยังตองใช ความพยายาม
และความทุ มเทอยางสูง ในการทํางาน ทั้ งการประสานงาน การใหขอมูลเพื่อสร างความเข าใจที่
ถูกตอง และการจับประเด็นสาระใหเหมาะกับสื่อประเภทตางๆ รวมถึงการอดทนตอแรงกดดันจาก
ผูบริหารและผูสื่อขาว เพื่อใหงานออกมาประสบผลสําเร็จ
นอกจากผูประกอบอาชีพ การประชาสัม พัน ธจ ะต องมีคุ ณสมบั ติดานบุคลิก ภาพแลว ยั ง
ตองมี คุณ สมบัติ ดานความรูความสามารถดว ย โดยจากการสั มภาษณทัศนคติของผูสื่ อข าวสาย
เศรษฐกิจ ไดใ ห ความเห็ นว า ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ประชาสั ม พั นธ จ ะต อ งมี คุ ณ สมบัติ ด านความรู
ความสามารถ ดังตอไปนี้
อาชีพการประชาสัมพันธเปนอาชีพที่ผูประกอบอาชีพ นี้ตองมีความรอบรู และเปนเสมือน
มือประสาน 10 ทิศ คือตองมีความรูในเรื่ององคกร สินคา หรือบริการของบริษัทเปนอยางดี รวมถึง
สถานการณตางๆ และยังตองพยายามเขาใจความคิดของผูบริหารและผูสื่อขาวดวย
“อาชีพการประชาสัมพันธ เปนอาชีพที่ตองรอบรู ตองรูเรื่ององคกร สินคา บริการของ
บริษัทอยางดี รวมทั้งขาวสถานการณตางๆพอๆกับนักขาว และตองรูใจอานใจคนออกทั้ง
เจานายและนักขาว” (บุญลาภ ภูสุวรรณ, สัมภาษณ, 4 มีนาคม 2553)
“อาชีพการประชาสัมพันธเปนอาชีพของนัก แกปญหา มือประสาน 10 ทิศ คือทําให
ทุกอยางลงตัว ราบรื่น เกิดผลบวกกับทุกๆ ฝาย” (ณัฐสินี ระเบียบนาวีนุรักษ, สัมภาษณ,
24 กุมภาพันธ 2553)
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จากคุ ณ สมบัติ ด า นความรู ค วามสามารถของผู ประกอบอาชี พ การประชาสั ม พั น ธ ใ น
ความเห็นของผูสื่อข าวสายเศรษฐกิจสามารถสรุปไดวา ผูที่ประกอบอาชีพการประชาสัม พันธนั้ น
จะตองมีความรอบรู ทั้ง ในเรื่ององคกร สินคา หรื อบริการของบริษัท รอบรูสถานการณตางๆ เปน
อย างดี รวมไปถึ งตอ งพยายามเขาใจความคิด ของผูบริ หารและผูสื่อขาวดว ย และผูที่ประกอบ
อาชีพนี้ยังตองเปนเสมือนมือประสาน 10 ทิศ
นอกจากผู ป ระกอบอาชี พ การประชาสั ม พั นธ จ ะตอ งมี คุณ สมบั ติด านบุค ลิ ก ภาพและ
ความรูความสามารถแลว ยังตองมีคุณสมบัติดานความรับผิดชอบอีกดวย โดยจากการสัมภาษณ
ทัศ นคติของผูสื่อ ขาวสายเศรษฐกิ จได ใหค วามเห็น วาผู ประกอบวิชาชีพประชาสัม พันธ จะต องมี
คุณสมบัติดานความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้
อาชีพการประชาสัมพันธเปนอาชีพที่ผูประกอบอาชีพนี้จะตองมีคุณสมบัติดานการยอมรับ
ความผิดพลาดขององคกรและพรอมที่จะแกไขความผิดพลาด คือเมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจะตอง
ยอมรับและรีบหาทางแกไข
“อาชีพการประชาสัมพันธเปน อาชีพที่ตอ ง ยอมรับความผิดพลาดขององคก ร และ
พรอมจะแกไข การสื่อสารบางครั้งเกิดความผิดพลาดตองยอมรับและแกไ ขปญหาตอไป
ตองใชเวลา” (วิชิต จันทานุสรณสิริ, สัมภาษณ, 25 กุมภาพันธ 2553)
อาชีพการประชาสัมพันธเปนอาชี พที่ตองแบกรับความรับผิดชอบสูง คือตองใหขอมูลที่มี
ความชัดเจน และถูกตอง เพื่อใหผูรับสารเกิดความเขาใจไดอยางถูกตอง
“อาชีพการประชาสัมพันธเปน อาชีพที่ตอ งมี ความรับผิดชอบ ต องใหค วามกระจาง
ตอ งเปน หน า ตาขององค ก ร เพราะเวลาคนเข า ไปหาหนว ยงานใดหน วยงานหนึ่ ง ถ า
ประชาสัมพันธใหคําตอบไมได หรือใหคําตอบที่ไมดี ก็จะทําใหภาพลักษณขององคกรนั้นๆ
เสียไปเหมือนกัน” (ลํายอง ปกปอง, สัมภาษณ, 1 มีนาคม 2553)
จากคุณ สมบัติดานความรับผิดชอบของผูประกอบอาชี พการประชาสัมพันธ ในความเห็น
ของผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจสามารถสรุปไดวา ผูประกอบอาชีพการประชาสัมพันธตองแบกรับความ
รับผิดชอบสูง และจําเปนตองมีคุณสมบัติดานการยอมรับความผิดพลาดขององคกรและพรอมที่จะ
แกไ ขความผิดพลาดนั้น ต องใหขอมูลที่มีความชัดเจน ถู กตอง เพื่ อให ผูรับสารเกิดความเข าใจได
อย างถูกตอง นอกจากคุณ สมบัติข องผู ประกอบอาชีพ การประชาสั มพั นธ แลว ผูสื่ อข าวสาย
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เศรษฐกิจ ยังมีความคิดเห็น ตออาชีพการประชาสัมพันธ ในดานบทบาทที่เกี่ยวของกับองคกรหรือ
ความสําคัญตอองคกรอีกดวย
2. ทัศนคติที่ผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจมองวาอาชีพการประชาสัมพันธ มีบทบาทและ
มีความสําคัญตอองค กร ในดานการเผยแพรขอ มูลข าวสารเพื่อ สรา งความเขา ใจ การ
สนับสนุนองคกร และการเสริมสรางภาพลักษณขององคกร
จากการสั ม ภาษณ ทั ศ นคติ ข องผู สื่ อ ข า วสายเศรษฐกิ จ ได ใ ห ค วามเห็ น ว า การ
ประชาสัมพันธมีบทบาทในการเผยแพรขอมูลขาวสารเพื่อสรางความเขาใจ ดังตอไปนี้
อาชีพการประชาสัมพันธเปนอาชีพที่เผยแพรขอมูลขาวสาร ออกไปสูประชาชนในวงกวาง
เพื่อสรางความเขาใจระหวางองคกรกับคนทั่วไป
“อาชีพการประชาสัมพันธคือการกระจายขอมูลที่เราตองการบอกใหคนในวงกวางได
รับรู การนําเสนอขอมูลในดานบวกในดานที่ผูนําเสนอตองการจะเผยแพรใหเปนที่รับรูและ
ยอมรั บ ในวงกว า ง งานข า วเป น การสะท อ นความจริ ง 100เปอร เ ซ็ น ต ถ า เป น นั ก
ประชาสัม พันธจ ะเสนอความจริ งเฉพาะบางส วน บอกไมห มด นํา เสนอเฉพาะดานบวก”
(เอกอนันต เสรีรัตนะชัย, สัมภาษณ, 24 กุมภาพันธ 2553)
“อาชีพ การประชาสั มพัน ธเ ปน อาชีพที่ พยายามเผยแพร หนว ยงานของตน ทํ าให คน
ทั่วไปไดเขาใจในองคกรของตัวเองไดถูกตอง เปนการเผยแพรหนวยงานของตน ทําใหสิ่งที่
ตัวเองทําไป มีคนเขาใจในหนวยงานมากขึ้ น” (เจริ ญสุข ลิมปบรรจงกิจ, สัมภาษณ, 25
กุมภาพันธ 2553)
“อาชีพการประชาสัมพันธเปนอาชีพที่เผยแพรขาวสารไปในวงกวาง สื่อสารในสิ่งที่ดีๆ
ออกไป สื่อสารออกไปวาสิน คา นั้น ๆ ดีอ ยา งไร เศรษฐกิจไมดี การแขงขันก็ยิ่ง เยอะ ถ า
สื่อสารไมตรงจุดก็จะไมประสบความสําเร็จในการทํางานประชาสัมพันธใหองคกร” (พนา
รัตน พุทธวิเชียร, สัมภาษณ, 25 กุมภาพันธ 2553)
“การประชาสัมพัน ธ คือการเผยแพรขอมูลข าวสารสูการรับรู ของกลุม เปาหมาย หรือ
สาธารณชนในวงกวา ง เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถูกต อง” (อัจฉรา ผ องผล, สั มภาษณ, 2
มีนาคม 2553)
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“การประชาสัมพันธ คือ การสื่อขอมูลภาพ เนื้อหาสาระ หรือการแสดงออกขององคกร
ไปยัง สาธารณะ ผา นสื่ อหลายประเภท ไดอ ยางถูก ตอ ง รวดเร็ว โดยไมมีอ คติ ” (ฉัตรฤดี
กิตติสุขสถิต, สัมภาษณ, 3 มีนาคม 2553)
จากบทบาทในการเผยแพร ข อ มู ล ข า วสารเพื่ อ สร า งความเข า ใจ ของอาชี พ การ
ประชาสัมพันธในความเห็นของผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจสามารถสรุปไดวา อาชีพการประชาสัมพันธ
เปนอาชีพที่เผยแพรขอมูลขาวสาร ผานทางสื่อตางๆ ออกไปสูประชาชนในวงกวาง เพื่อสรางความ
เขาใจระหวางองคกรกับคนทั่วไป โดยเปนการนําเสนอขอมูลในดานบวก ดานที่ผูนําเสนอตองการ
เผยแพรใหเปนที่รับรูและยอมรับ รวมถึงทําใหคนทั่วไปไดเขาใจในองคกรของตัวเองไดถูกตอง
นอกจากการประชาสั มพั นธ จ ะมี บทบาทในการเผยแพรขอมูล ขาวสารเพื่ อสรางความ
เขาใจแลว ยังมี บทบาทในการสนับสนุนองคกรดวย โดยจากการสัม ภาษณทั ศนคติของผูสื่ อขาว
สายเศรษฐกิจไดใหความเห็นวา การประชาสัมพันธมีบทบาทในการสนับสนุนองคกร ดังตอไปนี้
อาชี พการประชาสัมพั นธเปนอาชีพที่ มีความจํา เปนตอองคกร โดยการแกไ ขปญ หาดาน
ภาพลักษณขององคร เปนหนาที่ของการประชาสัมพันธ
“อาชี พ การประชาสั ม พั นธ เ ปน อาชี พ ที่ สํ าคั ญ อาชี พ หนึ่ ง และเปน อาชี พ ที่ มี ความ
จําเปนตอองคกร โดยเฉพาะการสรางภาพลักษณใหองคกรขนาดใหญ โดยเฉพาะเมื่อเกิด
เหตุการณที่เปนผลกระทบตอองคกร นักประชาสัมพันธตองมีหนาที่กอบกูลักษณธุรกิจให
กลับคืนมาอยางดวนที่สุด” (ธวัชชัย ขจรวานิชไพบูลย, สัมภาษณ, 25 กุมภาพันธ 2553)
อาชีพการประชาสัมพันธเปนอาชีพที่จะชวยสนับสนุนองคกรใหเติบโตไดอยางมั่นคง โดย
การประชาสัมพันธจะชวยเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ ทําใหสังคมเกิดความเขาใจในองคกร และ
เมื่อเกิดปญหาขึ้น การเผยแพรขอมูลจะทําใหปญหาคลี่คลายลงได
“อาชี พ การประชาสั ม พั นธ เ ปนอาชี พ ที่มี ความสํ าคัญ ที่ จ ะช วยสนับสนุนองคกรให
เติบ โตไดอยางมั่นคง เพราะการประชาสัมพั นธจะชวยเผยแพรขอมูลขาวสารที่ทําใหเ กิด
ความเขาใจในตัวองคกร ทั้ ง ภาพลั กษณโดยรวม ทั้ง สินคาและบริ การขององคก รนั้นๆ
เหมือนกับวา ถามีของดีแลวไมบอกใหคนรับรู ก็ทําใหเ สียโอกาสที่ดีไป หรื อแมใ นเวลาที่
เกิดวิ กฤติ การประชาสัมพันธก็จะชวยใหสาธารณชนหรือกลุมลูกคาที่ซื้อสิ นคา หรือใช
บริการ เขาใจสาเหตุของป ญ หา รับรู ถึง แนวทางแกไ ข วิกฤติหรื อปญ หาเหล านั้นก็จ ะ
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คลี่ คลายจากหนัก ใหเ ป นเบาได เพราะความเข าใจที่ไ ด จ ากการรั บ รูข อมู ล ที่เ ผยแพร
ออกมา” (อัจฉรา ผองผล, สัมภาษณ, 2 มีนาคม 2553)
อาชีพการประชาสัมพันธเปรียบเสมือนประตูบานแรกขององคกรที่จะชวยใหคนทั่วไปรูจัก
องคกร
“การประชาสั มพั นธ คือ ประตูบ านแรกขององคก ร ประตูบ านแรกของข อมูล ขา วสาร
และประตูของการรับรู” (เฉลา กาญจนา, สัมภาษณ, 27 กุมภาพันธ 2553)
จากบทบาทในการสนั บ สนุ น องค ก ร ของอาชี พ การประชาสั ม พั น ธ ใ นความเห็ น ของ
ผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจสามารถสรุปไดวา อาชี พการประชาสัม พันธเ ปนอาชี พที่มีความจําเปนตอ
องคกร โดยการแกไ ขปญหาดานภาพลั กษณข ององคกร เปนหนาที่ของการประชาสัม พัน ธ และ
อาชีพ การประชาสัม พัน ธยังเปนอาชีพ ที่จ ะช วยสนั บสนุนองคกรใหเ ติบโตไดอยางมั่น คง โดยการ
ประชาสัมพันธจะชวยเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ เปรียบเสมือนกับประตูบานแรกขององคกรที่จะ
ชวยใหคนทั่วไปรูจั กองคกร ทําใหสั งคมเกิดความเขาใจในองคก ร และเมื่ อเกิดปญหาขึ้น การ
เผยแพรขอมูลจะทําใหปญหาคลี่คลายลงได
นอกจากการประชาสัม พันธจ ะมีบทบาทในการสนับสนุนองคกรแล ว ยั งมีบทบาทในการ
เสริ ม สร า งภาพลั ก ษณ ข ององค ก รอี ก ด ว ย โดยจากการสั ม ภาษณ ทั ศ นคติ ข องผู สื่ อ ข า วสาย
เศรษฐกิจไดใหความเห็นวา การประชาสัมพันธมีบทบาทในการเสริมสรางภาพลักษณขององคกร
ดังตอไปนี้
อาชีพการประชาสัมพันธเปนอาชีพที่ชวยสงเสริมภาพลักษณขององคกร
“อาชีพการประชาสัมพันธเปนการเผยแพรขาวสารขององคกรไปสูประชาชนเพื่อสราง
ภาพพจนที่ดี” (ธวัชชัย ขจรวานิชไพบูลย, สัมภาษณ, 25 กุมภาพันธ 2553)
“อาชีพการประชาสัม พันธเ ปน อาชี พที่ตอ งสงเสริมภาพลักษณ ขององคก รบอกเล า
เรื่องราวขององคกรตนตอสังคมใหประชาชนรับทราบในทางบวก” (ศุภวรรณ บุตรจันทร,
สัมภาษณ, 26 กุมภาพันธ 2553)
“การประชาสัม พันธ เปน การสรา งภาพลัก ษณ ที่ดีใ หกับ องคก รไปด วยวิธี การสื่อสาร
ตางๆไปยังกลุมเปาหมาย” (พรพิมล คูอนุพงศ, สัมภาษณ, 2 มีนาคม 2553)
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จากบทบาทในการเสริม สรางภาพลั กษณ ขององคกรของอาชี พการประชาสั ม พั นธ ใ น
ความเห็นของผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจสามารถสรุปไดว า อาชีพการประชาสัมพัน ธเปนการเผยแพร
ขาวสารขององคกรไปสูประชาชนเพื่อสรางภาพลักษณที่ดี บอกเลาเรื่องราวขององคกรตนตอสังคม
ใหประชาชนรับทราบในทางบวก
นอกจากนี้จากการสัมภาษณผูสื่อข าวสายเศรษฐกิจยัง พบแงมุมที่ สะทอนทัศ นคติ อื่น ๆ
ดังตอไปนี้
อาชี พ การประชาสั ม พั นธ ไม ใ ช อ าชี พ ที่ นา จะเลื อ กสํ าหรับ การประกอบอาชี พ เพราะ
จําเปน ตองพึ่งพาคนอื่น เพื่ อใหเผยแพรขาวให และเปน งานที่ไมสามารถเห็นผลลัพธจ ากงานที่
ตนเองทําในทันที
“อาชีพการประชาสัมพันธเปนอาชีพที่เราไมเลือกจะเปน เพราะตองไปขอรองคนอื่นให
เขาลงขาว ไมใช งานที่เราทําแลวไดผ ลโดยตรง หรือเห็นผลกันตรงหนา โดยสวนตัวจึงไม
อยากเปนนักประชาสัมพันธ อยางไรก็ตามอาชีพทุกอาชีพก็มีความสําคัญเทาเทียมกันทุก
อาชีพ” (แสงทิพย ยิ้มละมัย, สัมภาษณ, 31 มกราคม 2553)
อาชีพการประชาสัมพันธ เปนอาชีพของนัก โฆษณาชวนเชื่อ เนื่องจากนําเสนอขอมูล ของ
ตนเองในดานบวกเพียงดานเดียว
“อาชีพการประชาสัมพันธเปรียบไดกับนักโฆษณาชวนเชื่อ เพราะนําเสนอขอมูลของเขา
เพียงดานเดียว เปนดานบวกของตัวเอง” (แสงทิพย ยิ้มละมัย, สัมภาษณ, 31 มกราคม 2553)
อาชี พ การประชาสั ม พั นธ เป นอาชี พ ที่ นาเห็นใจ เพราะนักประชาสั ม พั นธ จ ะตอ งเป น
ตัวกลางระหวางคนสองฝาย คือ ผูบริหารและผูสื่อขาว ซึ่งผูบริหารอาจเอาความคิดเห็นของตนเอง
เป น ที่ ตั้ ง ส ว นผู สื่ อ ข า วบางคนอาจเอาแต ใ จ ทํ า ให นั ก ประชาสั ม พั น ธ ซึ่ ง เป น คนกลางในการ
ประสานงานเกิดความยากลําบากในการทํางาน
“อาชี พการประชาสัม พัน ธเปนอาชีพ ที่นาเห็นใจ เพราะนักประชาสัม พันธยื นอยูตรง
กลางระหวางคนเอาแตใจ 2 คน คนหนึ่งคือ ผูบริหารบริษัท ซึ่งก็มีความคิดของตัวเองเปน
ที่ตั้ง และสื่อสารขอมูลตางๆผานมาทางประชาสัมพันธ ขณะที่อีกคนหนึ่งคือ ผูสื่อขาว ...
เมื่อสถานการณเปนแบบนี้ จะใหนักประชาสัม พันธ ทํายั งไง ทุกคนใหญกันหมด เราตัว
เล็ ก อยู ค นเดี ย ว นี่ จึ ง เป น ที่ ม าของคํ า ว า “น า เห็ น ใจ” (สะตะวสิ น สถาพรชาญชั ย ,
สัมภาษณ, 3 มีนาคม 2553)
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อาชี พ การประชาสั ม พั น ธ เป น อาชี พ ที่ มี เ กี ย รติ เ ท า ๆ กั บ สื่ อ มวลชน โดยการทํ า
ประชาสัมพันธที่ดี ตองอาศัยองคความรู และขอมูลขาวสารจํานวนมาก ประกอบกับการทํางาน
เปนตัวกลางในการเผยแพรขอมูลจากฝายบริหารไปสูสื่อมวลชน การทํา ประชาสัมพันธใหดีนั้นจึ ง
ไมใชเรื่องงาย
“อาชี พการประชาสัมพันธเปนอาชีพที่มี เกียรติเท าๆกับสื่ อมวลชน เพราะการที่จะมา
ทําตรงนี้ตองมีองคความรู ถามองคนที่เปนนักประชาสัมพันธจริงๆ เขาตองรูขอมูลขาวสาร
มากกวา สื่อด วยซ้ํา เพราะนักประชาสั มพันธต องอยู ตรงกลาง โดยได รับข อมูลจากฝาย
บริหารแลวนํามาเผยแพรใหสื่อที่อยูปลายทาง นักประชาสัมพันธที่ ดี ถือวา เปนอาชีพที่พี่
ยอมรับ
นักประชาสัมพันธที่ดีทําไดไมงาย แตเรากําลัง จะเจอนักประชาสัมพันธที่ไมคอยดีเกิด
มาสอดแทรกมากขึ้นเยอะ ทําใหนักประชาสัมพันธเกรอไปหมด อยูในระดับ Messenger
รับ สงเอกสาร โดยนักประชาสัมพั นธที่ดีต องตอบโตไ ด เป ดเผยโปรงใส อย าเปด เผยแต
ข อ มู ล ที่ ใ ห ป ระโยชน แ ก อ งค ก ร เพราะในสมั ย นี้ ข อ มู ล ข า วสารนั้ น หาได ง า ย ถ า นั ก
ประชาสัมพันธ ไมบริ สุทธิ์ใ จหรือใหขอ มูลที่เปน เท็ จ องคก รก็จ ะแย ” (เฉลา กาญจนา,
สัมภาษณ, 27 กุมภาพันธ 2553)
จากการสัม ภาษณ ทัศนคติ ของผู สื่อขาวสายเศรษฐกิจ ที่มี ตอ อาชี พการประชาสั มพั นธ
สามารถสรุปรายละเอียดไดวา ผูประกอบอาชี พการประชาสัมพันธเปนผู ที่จะตอ งพรอมรับมือกั บ
ความท าทาย เปนนักแกปญ หาที่ดี มีความอดทน รูจักเรียนรูและเข าใจคนอื่น ตองใช ใจทํางาน
อยางหนัก คิดในแงบวกเสมอ รวมถึงมีใจรักการบริการ ในการทํางานแตละครั้งอาจเกิดปญหา นัก
ประชาสั ม พั น ธ จ ะต อ งคอยแก ไ ขป ญ หานั้ น รวมถึ ง การอดทนต อ แรงกดดั น จากผู บ ริ ห ารและ
ผูสื่อขาว เพื่ อให งานออกมาประสบผลสําเร็ จ นอกจากนั้ นผู ที่ประกอบอาชีพการประชาสัมพั นธ
จะตองมีความรอบรู เปนเสมือนมือประสาน 10 ทิศ และจําเปนตองมีคุณสมบัติดานการยอมรับ
ความผิดพลาดขององคกรและพรอมที่จะแกไขความผิดพลาดนั้น ตองมี ความรับผิดชอบสูง และ
ตองใหขอมูลที่มีความชัดเจน ถูกตอง เพื่อใหผูรับสารเกิดความเขาใจไดอยางถูกตอง
นอกจากนั้นคุณ สมบัติของผูประกอบอาชี พแลว อาชีพ การประชาสัม พันธยั งเปนอาชี พที่
เผยแพรขอมูลขาวสาร ผานทางสื่ อต างๆ ออกไปสู ประชาชนในวงกวาง เพื่ อสรางความเขาใจ
ระหวางองคกรกับคนทั่วไป โดยเปนการนําเสนอขอมูลในดานบวก รวมถึงทําใหคนทั่วไปไดเขาใจ
ในองคก รของตัว เองไดถูกตอ ง อาชีพการประชาสัม พัน ธจึ งเปน อาชีพที่ มีความจํา เปนตอ องคก ร
และอาชีพการประชาสัมพัน ธยังเปนอาชีพที่จ ะช วยสนับสนุนองคกรใหเ ติบโตไดอยางมั่นคง โดย
การประชาสัมพันธจะชวยเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ เปรียบเสมือนกับประตูบานแรกขององคกร
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ที่จะชวยใหคนทั่วไปรูจักองคกร และการประชาสัมพันธยัง สรางภาพลั กษณ ที่ดี บอกเลาเรื่องราว
ขององคกรตนตอสังคมใหประชาชนรับทราบในทางบวก
จากคุณ สมบัติ ของของผูประกอบชี พการประชาสัม พันธ และบทบาท ความสํ าคัญตอ
องคก ร สามารถสรุปทิ ศทางทัศนคติของผูสื่ อข าวเศรษฐกิ จ วา เปนไปในทิ ศทางบวก เนื่ องจากมี
ทั ศ นคติ ว า ผู ที่ จ ะประกอบอาชี พ การประชาสั ม พั น ธ ไ ด นั้ น จะต อ งมี บุ ค ลิ ก ภาพ ความรู
ความสามารถ และความรับผิดชอบในลักษณะเฉพาะ เพราะลักษณะการทํางานของอาชีพการ
ประชาสัมพันธที่ตองเกี่ยวของ ประสานงานกับบุคคลหลายฝาย ทําใหจําเปนตองมีความรอบรูและ
มีความสามารถสูง รวมถึง ตองมีความรับผิ ดชอบสูง ในการทํางาน ถ าหากไม มีคุณ สมบัติ เฉพาะ
เหลานี้ การทํางานประชาสัมพัน ธจะประสบผลสําเร็จ ไดยาก สวนในดานบทบาทของอาชีพการ
ประสั มพั นธก็มีค วามจําเป นและจะชว ยสนับสนุนให องคก รเติบ โตไดอย างมั่นคง นอกจากนั้น มี
ผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจที่มีความเห็นวา อาชีพ การประชาสัมพันธนั้นเปนอาชีพที่มีเกียรติ อยางไรก็
ตาม ยั งมีผูสื่อข าวสายเศรษฐกิจ บางทานที่มีความเห็นแตกตา งออกไปในทางลบว า อาชีพการ
ประชาสัมพัน ธไมใ ชอาชีพที่ ตนเองจะเลื อกกระทํา เพราะตองพึ่ง พาผูอื่นในการทํางานใหประสบ
ผลสํ าเร็ จ และการประชาสั ม พั น ธ เ ปรีย บเหมื อนนักโฆษณาชวนเชื่ อ เพราะนําเสนอขอมู ล ใน
ทางบวกเพียงดานเดียว และยังมีผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจที่มีความเห็นวา อาชีพ การประชาสัมพันธ
นั้นเปนอาชีพที่นาเห็นใจ เพราะมีความยากลําบากในการทํางาน
จากผลการสัมภาษณทัศนคติของผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจที่มีตออาชีพการประชาสัมพันธที่
กลาวมา สามารถสรุปเปนประเด็นสาระในคุณสมบัติดานบุคลิกภาพ ความรูความสามารถ ความ
รับผิดชอบ มีบทบาทและมีความสําคัญ ตอองคกร ในดา นการเผยแพรขอมู ลขาวสารเพื่อสราง
ความเขาใจ การสนับสนุนองคกร และการเสริมสรางภาพลั กษณขององคกร ซึ่งผูใหสัม ภาษณได
กลาวถึงโดยใชคําที่สะทอนขอสรุปดังกลาว ซึ่งพอที่จะรวบรวมนําไปพัฒนาสรางแบบสอบถามได
ดังตอไปนี้





อาชีพที่เราไมเลือกจะเปน
อาชีพที่มีความทาทาย
อาชีพของนักแกปญหา
อาชีพที่ตองอดทน

 ผูประกอบอาชีพนี้ตองรูจักเรียนรูและเขาใจคนอื่น
 อาชีพที่ตองใช “ใจ”ทํางานอยางหนัก
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อาชีพที่ตองคิดบวก
อาชีพที่ผูประกอบอาชีพนี้ตองมี service mind
อาชีพที่ตองรอบรู
อาชีพของนักแกปญหา มือประสาน 10 ทิศ






อาชีพที่ตอง ยอมรับความผิดพลาดขององคกร และพรอมจะแกไข
อาชีพที่ตองมีความรับผิดชอบ
การประชาสัมพันธคือการกระจายขอมูลที่เราตองการบอกใหคนในวงกวางไดรับรู
การประชาสัมพันธ คือการเผยแพรขอมูลขาวสารสูการรับรูของกลุมเปาหมาย หรือ
สาธารณชนในวงกวาง เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถูกตอง

 อาชีพที่สําคัญอาชีพหนึ่ง เปนอาชีพที่มีความจําเปนตอองคกร
 อาชีพที่มีความสําคัญที่จะชวยสนับสนุนองคกรใหเติบโตไดอยางมั่นคง
 การประชาสัมพันธคือประตูบานแรกขององคกร ประตูบานแรกของขอมูลขาวสาร
และประตูของการรับรู
 อาชีพที่ตองสงเสริมภาพลักษณขององคกรบอกเลาเรื่องราวขององคกรตนตอสังคมให
ประชาชนรับทราบในทางบวก
 อาชีพการประชาสัมพันธเปรียบไดกับนักโฆษณาชวนเชื่อ
 อาชีพที่นาเห็นใจ
 การประชาสัมพันธเปนอาชีพที่มีเกียรติเทาๆกับสื่อมวลชน
ขอความขางตน จะนํ าไปใชใ นการสรางข อความสําหรับการวัดทัศนคติที่มีตออาชีพ การ
ประชาสัมพันธในแบบสอบถามตอไป
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สวนที่ 2 ทัศนคติของผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจที่มีตอนักประชาสัมพันธ
จากคํ า ถามสั ม ภาษณ ทั ศ นคติ ข องผู สื่ อ ข า วสายเศรษฐกิ จ ที่ มี ต อ นั ก ประชาสั ม พั น ธ
สามารถจัดกลุมทัศนคติไดดังนี้
1. ทัศนคติดานบุคลิกภาพของนักประชาสัมพันธ
2. ทัศนคติดานความสามารถของนักประชาสัมพันธ
3. ทัศนคติดานการใหขอมูลของนักประชาสัมพันธ
4. ทัศนคติดานการทํางานของนักประชาสัมพันธ
5. ทัศนคติดานพฤติกรรมและการใหความรวมมือของนักประชาสัมพันธ
6. ทัศนคติดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับผูสื่อขาวและสื่อมวลชนของนักประชาสัมพันธ
7. ทัศนคติดานความเปนมืออาชีพของนักประชาสัมพันธ
8. ทัศนคติดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับองคกรของตนเองของนักประชาสัมพันธ
9. ทัศนคติดานความสัมพันธของนักประชาสัมพันธกับผูสื่อขาว
10. ทัศนคติดานความจริงใจของนักประชาสัมพันธที่มีตอผูสื่อขาว
1. ทัศนคติดานบุคลิกภาพของนักประชาสัมพันธ ประกอบไปดวย ความสุภาพ ความ
เปนผูใหญ และความออนโยน นุมนวลของนักประชาสัมพันธ
“... นักประชาสัมพันธที่เปนคนสุภาพ เปนผูใหญ นุมนวล ออนโยน มนุษยสัมพันธดี”
(แสงทิพย ยิ้มละมัย, สัมภาษณ, 31 มกราคม 2553)
2. ทัศนคติดานความสามารถของนักประชาสัมพันธ ประกอบไปดวย ความเกง การมี
องคความรูที่ดี มีความสามารถในการแกปญหาได ตัดสินใจฉับไว
“… ประชาสัมพันธที่เกง ใสใจ ครอบคลุม” (เจริญสุข ลิมปบรรจงกิจ, สัมภาษณ, 25
กุมภาพันธ 2553)
“องคกรที่คิดวาฝายประชาสัมพันธดีคือ … เพราะมีองคความรูที่ดี ตองชื่นชม องคกร
มีการพัฒนา อบรมใหความรูแกพ นักงานดีมาก เพราะเวลาติดตอประสานงานไป เขาจะ
สามารถตอบเราได พนักงานไดรับการอบรมที่ดี ตอบสนองตอความตองการของสื่อไดเปน
อยางดี สวนองคอรเอกชนอื่นๆ ก็มีดีเชนกัน ปจจัยสําคัญคือ เมื่อเกิดปญหาสามารถแกปญหา
ไดทันทวงที มีการตัดสินใจที่ฉับไว” (เฉลา กาญจนา, สัมภาษณ, 27 กุมภาพันธ 2553)
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3.
ทั ศ นคติ ด า นการให ข อ มู ล ของนั ก ประชาสั ม พั น ธ ประกอบไปด ว ย นั ก
ประชาสั ม พั นธ ส ามารถใหขอมู ล เทาที่ตองการได ใหรายละเอียด นักประชาสั ม พั นธ ที่ถามว า
ตองการขอมูล อะไรบาง เปนการชว ยเราทํางานทางออม นักประชาสัม พัน ธที่ส ามารถปรึกษาขอ
ขอ มูล อื่น ได นั กประชาสัม พัน ธที่ ไม เกี่ ยงถา เป นเรื่ องลบ นั กประชาสัม พัน ธที่ ตอบสนองเร็ว ในแง
ขอมูล ขาวสาร นักประชาสัมพัน ธที่ ปกปดขอ มูล นอย นักประชาสัมพัน ธที่ มีความกระตือรือรนใน
การใหขอมูล ประสานงานตางๆ นักประชาสัมพันธที่ถาขอมูลตรงไหนไมรู จะไปคนขอมูลมาให ไม
นิ่งดูดาย
“ที่ชื่นชอบ เพราะเขาสามารถใหขอมูลเราเทาที่เราตองการได บางทีนักประชาสั มพัน ธที่ยัง
ใหมม ากๆ จะไม สามารถใหข อมู ลได นักข าวจะมีบ างวันที่ หาข าวไมไ ด เขาก็ จะคอยถามวา
ตองการขอมูล ตรงไหนบา ง ตองการสัมภาษณใครไหม ติดตอเราเปนประจํา เหมื อนกั บวา ชว ย
เราทํางานทางออม” (เอกอนันต เสรีรัตนะชัย, สัมภาษณ, 24 กุมภาพันธ 2553)
“พี่ เ ขาจะมนุ ษ ยสั ม พั น ธ ดี ม าก ตั้ ง แตพี่ เ ป น นัก ข า วจบใหม ทํ า ข า วสายพาณิ ช ย พี่
ตองการขอมูล อยางบางเรื่องที่เราไมรูเรื่อง พี่ก็จะปรึกษาเขา เขาก็จะไปคนหาขอมูลมาให
คือเขาไม ใชแคบ ริการขอมูลขององคกรเขาเทานั้น เขายังบริการขอมูลอื่นๆใหเราไดดวย”
(ณัฐสินี ระเบียบนาวีนุรักษ, สัมภาษณ, 24 กุมภาพันธ 2553)
“ชอบ ... เพราะเปนคนที่พรอมใหขอมูล มีความรูเกี่ยวกับองคกรตัวเอง เมื่อองคกรทํา
อะไรจึงสามารถอธิบายได ใหรายละเอียดได ปจจัยสําคัญคือ เขามีความรูความเขาใจใน
องคกรของตัว เอง แล วก็พ ร อมที่จ ะใหรายละเอีย ดกับนัก ขาว” (วิชิ ต จั นทานุส รณ สิ ริ ,
สัมภาษณ, 25 กุมภาพันธ 2553)
“ชอบ ... ติดตอจะไดรับความรวมมือเปนอยางดีทุก ครั้ง กระตือรือร นในการใหขอมูล
ทุกเรื่องไดอย างใจ … ตองการขอ มูล อะไรก็ไ ดทุ กครั้ง ไมผิด พลาด เต็ม ใจที่จะติด ตอ
ผูบริหารให รวดเร็ว ทําใหทุกอยาง ขอมูลดี งานก็ดี มนุษยสัมพันธก็ด”ี
“ปจจัยสําคัญ คือ 1.การใหความรวมมือ 2.การกระตื อรือร นในการหาขอมู ลให 3.ไม
เกี่ ยงถา เปน เรื่ อ งลบ 4.มนุษ ยสั ม พั น ธ ดี มี ค วามสม่ํ าเสมอ” (ศุ ภ วรรณ บุ ต รจั นทร ,
สัมภาษณ, 26 กุมภาพันธ 2553)
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“ปจจัยสํ าคัญคือ ตอบสนองเร็วในแงขอ มูล ขาวสาร การใหขอมู ลที่ เราตอ งการ เมื่ อ
เกิดปญหาสามารถแกปญ หาไดทันทวงที มีการตัดสินใจที่ฉับไว ปกป ดขอมูลน อย ทําให
เรารูไดวาขอมูลที่ไดมาถูกตอง” (เฉลา กาญจนา, สัมภาษณ, 27 กุมภาพันธ 2553)
“... หนวยงานนี้ไมวาจะถามเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับหนวยงานเขา ถามไดทุกเรื่องและเขา
สามารถใหคําตอบไดเคลียรม าก ใหรายละเอียดไดดีมาก สามารถใหคําตอบแทนผู หลั ก
ผูใหญไดเลย ถาอันไหนเขาไมรูคํา ตอบก็จะรีบไปคนหาขอมูลมาใหเรา บางที่ถ ามไปวันนี้
พรุงนี้ยังไมไดคําตอบเลย เพราะมันมีขั้นตอนเยอะ บางทีกวาจะไดคําตอบมามันก็ขามวัน
ไปแลว เราก็ไมตองการคําตอบนั้นแลว”
“ปจ จัยสําคัญ คือ มีขอมูล พรอมให ขอมูลที่กระจาง ตรงไหนตอบไดต อบให เลย ถ า
ตรงไหนที่เขาไมแนใจก็จะไปหาขอมูลมาให ไมนิ่งดูดาย” (ลํายอง ปกปอง, สัมภาษณ, 1
มีนาคม 2553)
“ปกติจะชอบนักประชาสัมพันธที่รูเรื่ององคกรเขาเปนอยางดี ตอบไดทุกเรื่อง ผูบริหาร
คนไหน ใครรับผิดชอบเรื่องอะไร เรื่องไหนตอบไมไดก็ไปหามาจนได” (บุญลาภ ภูสุวรรณ,
สัมภาษณ, 4 มีนาคม 2553)
4. ทัศนคติดานการทํางานของนักประชาสัมพันธ ประกอบไปดวย ทํางานมีตารางที่ชัดเจน
เวลาจัดงานตางๆ ไมสิ่งมีขาดตกบกพรอง ครอบคลุม เขียนขาวดี ทํางานมีจรรยาบรรณ มีประสิทธิภาพ
“... ที่ชื่ นชอบเพราะวาติด ตอ กันประจํ า แลวก็ทํ างานคอนขา งมี ตารางที่ ชัดเจน ให
ขอมูลเรา” (เอกอนันต เสรีรัตนะชัย, สัมภาษณ, 24 กุมภาพันธ 2553)
“... ถาเขาจัดงานขอบคุณ สื่อหรืองานแถลงข าวก็จะไมมี สิ่งใดขาดตกบกพรอง” (ณัฐสิ นี
ระเบียบนาวีนุรักษ, สัมภาษณ, 24 กุมภาพันธ 2553)
“… เขียนขาวดี การทํางานมีจรรยาบรรณ เชนถาขาวที่ ไมมีสาระเขาจะไมทํา” (พนา
รัตน พุทธวิเชียร, สัมภาษณ, 25 กุมภาพันธ 2553)
“ฝายประชาสัมพันธของ … เปนที มประชาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพ เพราะมีการสง
หมายงานขาวอยางสม่ําเสมอ ผานหลายชองทาง” (ฉัตรฤดี กิ ตติสุขสถิต, สัม ภาษณ, 3
มีนาคม 2553)
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5. ทัศนคติดานพฤติกรรมและการใหความรวมมือของนักประชาสัมพันธ ประกอบ
ไปดวย การที่นักประชาสัมพันธไมเคยขอรองใหลงขาวให ไมเซาซี้ การที่นักประชาสัมพันธเสนอตัว
ชวยในกิจกรรมตางๆ การดูแลใสใจ การใหความรวมมือเปนอยางดี การที่นักประชาสัมพันธมีใจรัก
การบริการ การใหความรวมมือกับสื่อทุกคนอยางเทาเทียมกัน การที่นักประชาสัมพันธมีความเปน
กันเองกั บผูสื่ อข าว การที่นักประชาสัม พันธ เต็มใจติดต อผู บริหารให ไมกี ดกั นการเขาถึงเจานาย
และการบริการที่ดีเยี่ยม
“นักประชาสัม พันธของ ... มีการทําสื่อมวลชนสัม พันธที่ดี สม่ําเสมอและแทบจะไม
เคยขอรองให ลงขา ว ไมมี การเซา ซี้ หลายครั้งที่ ที่ทํางานมี กิจกรรมตา งๆ ประชาสัมพั นธ
ของบริ ษั ท ก็ โ ผล ห น า มาช ว ยเหลื อ อยู ต ลอดโดยไม ต อ งร อ งขอ ทํ า ให รู สึ ก ว า เขาเป น
กัลยาณมิตรที่ด”ี (แสงทิพย ยิ้มละมัย, สัมภาษณ, 31 มกราคม 2553)
“... ติดตอจะไดรับความรวมมือเปนอยางดีทุกครั้ง” (ศุภวรรณ บุตรจันทร, สัมภาษณ,
26 กุมภาพันธ 2553)
“คุณ... ซึ่งจะคอยติดตอกับนักขาว และประสานงานในเรื่องตางๆใหดวย ซึ่ง จุดเดนใน
การทํางาน คือ ความกระตือรือร น ในการประสานในเรื่องตางๆ ไมวาจะไดหรื อไมได แต
ถาขอความรวมมื อไป จะรับไปดําเนินการให และแจ งผลกลับมาภายในเวลาที่เรารูสึกวา
ไมนานจนเกินไป ซึ่งความกระตือรื อรน นี้ ทําใหพรอมที่จะเขาใจ และเห็นใจ ในกรณีที่ขอ
ขอมูล หรือขอความรวมมื ออะไรไป แลวไมไดรับกลับมา เนื่องจากบางเรื่องอยูนอกเหนือ
อํา นาจที่จะทําใหได เพราะตอ งไดรั บการอนุ มัติจ ากผู บัง คับ บัง ชา ซึ่งเปน เรื่องที่สุด วิสัย
และเขาก็พยายามทําใหอยางเต็มที่แลว
จุดเดนอีกขอหนึ่ง คือ การใหความรวมมือกับสื่อทุกคนอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปน
รายเล็กรายใหญ รุนใหญรุนเด็ก สนิทมากสนิทนอย แตพอเปนเรื่องของเนื้องาน ไมวาใคร
ขอความรวมมืออะไรไป เขาก็ดําเนินการใหเต็ม ที่เ หมือนกันหมด” (สะตะวสิน สถาพร
ชาญชัย, สัมภาษณ, 3 มีนาคม 2553)
“ฝายประชาสัมพัน ธข อง ... เปนทีมประชาสัม พันธ ที่มี ประสิ ทธิ ภาพ เพราะมีการส ง
หมายงานขาวอย างสม่ําเสมอ ผานหลายช องทาง และ ยินดีใ หความรวมมือในการให
ขอมูล เพิ่ มเติม หากผูสื่ อขาวติดตอ กลับ รวมทั้ งมี ความเป นกันเองกับ ผูสื่ อข าว ขณะที่ มี
การจั ดใหผูบริ หารขององคกร ไดพบปะผูสื่ อขาวตามสถานการณ อยางความเหมาะสม”
(ฉัตรฤดี กิตติสุขสถิต, สัมภาษณ, 3 มีนาคม 2553)
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“เจ าหนาที่ฝายประชาสัมพัน ธข อง ...จะมี service mind มาก เชน นักขาวจะขอ
สัมภาษณ ก็สามารถจัดการใหไดทันที เพราะรูวาผูบริหารคนไหนที่คุมเรื่องอะไร พรอมทํา
ขอมูลเพิ่มเติมใหดวย” (พรพิมล คูอนุพงศ, สัมภาษณ, 2 มีนาคม 2553)
“ฝายประชาสั ม พั นธ ของ ... เปน ทีม ประชาสั ม พันธ ที่มีประสิทธิ ภาพ และ ยินดีใ ห
ความรวมมือในการใหขอมูลเพิ่มเติม หากผูสื่ อขา วติดตอกลับ รวมทั้งมี ความเปนกันเอง
กับ ผูสื่ อข าว ขณะที่ มี การจัด ให ผูบ ริห ารขององคก ร ไดพ บปะผูสื่ อข าวตามสถานการณ
อยางความเหมาะสม” (ฉัตรฤดี กิตติสุขสถิต, สัมภาษณ, 3 มีนาคม 2553)
6. ทัศ นคติด า นความรู ค วามเข า ใจเกี่ ยวกั บ ผู สื่อ ข า วและสื่ อ มวลชนของนั ก
ประชาสัมพันธ ประกอบไปดวย นักประชาสัมพันธที่รูวาผูสื่อขาวตองการอะไร นักประชาสัมพันธ
ที่เขาใจวาขาวสารมี ความสําคัญ นั กประชาสัมพั นธ ที่รูความแตกตางของสื่ อแตล ะแหง แตล ะ
ประเภทวาตองการอะไร นักประชาสัมพันธที่ตอบสนองความตองการของสื่อไดเปนอยางดี และนัก
ประชาสัมพันธที่เขาใจหลักการสื่อสารและการทํางานของสื่อดี
“... เปน นักประชาสัมพันธที่เกง ใสใจ ครอบคลุ ม รู วานักขาวตอ งการอะไร ใสใจ ถามได
ตลอดวาถา มีปญหาเรื่องนี้ส ามารถคุยกับใครไดบางเขาก็จะติดต อให จะไมอ้ําอึ้ง เพราะเขามี
ความเขาใจวาขาวมีความสําคัญ” (เจริญสุข ลิมปบรรจงกิจ, สัมภาษณ, 25 กุมภาพันธ 2553)
“รายเล็กมีหลายเจาที่ดี ที่เคยอยูเอเจนซี่ใหญมากอน แลวแยกออกมาทําเอง แลวเขา
ก็จะรู วาลิมิ ตไทยรัฐ แคไหน ลิมิ ตฉบับอื่นแคไหน ก็คื อจะไมไ ดกดดันวา สงขาวไปตองลง
นะ เพราะเขาจะรู วาข าวประมานนี้ ไมใ ชสไตล ของไทยรั ฐ ข าวนี้ ไมใ ชของกรุ งเทพธุร กิจ
เปนการทํางานที่เหมือน one stop service แลวก็เปนการทํางานที่ไม fake” (พนารัตน
พุทธวิเชียร, สัมภาษณ, 25 กุมภาพันธ 2553)
“นักประชาสัมพันธที่ชื่ นชอบ ก็ตองคุณ ... เพราะรูจั กสื่อและเขาใจสื่อว าสื่อแตล ะ
ประเภทแต ละฉบั บต องการข อมูล หรื อข าวแบบไหน ประเด็น ตา งกัน อย างไร เช น เรื่ อง
เดียวกันที่องคกรตองการจะเผยแพร คุณ ... สามารถที่จะใหขอมูลกับหนังสื่อพิมพรายวัน
รายสัปดาห หรือรายเดือน ที่แตกตางกัน ทําใหทุกฉบับยินดีลงขาวให ไมรูสึกวาเปนขา ว
เกาที่รายวันลงไปแลว เปนตน” (พรพิมล คูอนุพงศ, สัมภาษณ, 2 มีนาคม 2553)
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“ชื่นชอบ คุณ... มีอาชีพ เปนนักประชาสัมพันธที่อยูในวงการมานานหลายสิบป เป น
คนที่มี เขาใจความตองการของนักขาว และสามารถบริหารเจ านาย (ผูบริหาร) ใหเข าใจ
และตอบสนองความตองการของนัก ขาวไดเปนอยางดี” (อัจฉรา ผองผล, สัม ภาษณ, 2
มีนาคม 2553)
7. ทัศ นคติดา นความเปนมืออาชีพของนักประชาสั มพันธ ประกอบไปดวย นัก
ประชาสัมพั นธที่เปน มืออาชีพที่ เขาใจงานประชาสัมพันธอ ยางแทจ ริง นั กประชาสัมพั นธที่มอง
องคกรของตนในดา นที่ดี นักประชาสัม พั นธ ที่วางแผนคิด กลยุทธ ใ หขาวขององคกรไดล งหนา
เศรษฐกิจ นักประชาสัมพั นธที่ สามารถที่จะทํ าใหเจ านาย(ผูบริ หาร) เข าใจและตอบสนองความ
ตอ งการของนักขาวไดเ ปน อย างดี และนักประชาสั มพั นธที่จัดใหผู บริ หารขององคก รไดพบปะ
ผูสื่อขาวตามสถานการณอยางเหมาะสม
“คุ ณ ... เป น มื อ อาชี พ ที่ เ ข า ใจงานประชาสั ม พั น ธ อ ย า งแท จ ริ ง เป น ผู ที่ ใ ช ก าร
ประชาสั ม พั น ธ ทํ า ให ประชาชนรูจั ก และมององค ก รในด า นที่ ดี ” (พรพิ ม ล คู อ นุ พ งศ ,
สัมภาษณ, 2 มีนาคม 2553)
8.
ทั ศ นคติ ด า นความรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ องค ก รของตนเองของนั ก
ประชาสัมพันธ คือนักประชาสัมพันธที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับองคกรของตนเอง
“ปจ จัยสําคัญ คือ เขามีค วามรูความเขาใจในองคก รของตัว เอง แลวก็พร อมที่จะให
รายละเอียดกับนักขาว” (วิชิต จันทานุสรณสิริ, สัมภาษณ, 25 กุมภาพันธ 2553)
“ปกติจะชอบนักประชาสัมพันธที่รูเรื่ององคกรเขาเปนอยางดี ตอบไดทุกเรื่อง ผูบริหาร
คนไหน ใครรับผิดชอบเรื่องอะไร เรื่องไหนตอบไมไดก็ไปหามาจนได คอยประสานงาน ไม
กีดกัน การเขาถึง เจ านาย ใหเจ านายไดตอบคําถามทุก เรื่ อง เรื่อ งไหนที่ตอบไม ได ก็บอก
ไมได เพราะนักขาวไมไดดึงดันที่จะเอาคําตอบทุกเรื่อง อันไหนตอบไดก็ตอบ ตอบไมไดก็
บอก” (บุญลาภ ภูสุวรรณ, สัมภาษณ, 4 มีนาคม 2553)
9. ทัศนคติดานความสัมพันธข องนัก ประชาสัมพันธกั บผูสื่อขาว ประกอบไปดวย
นั ก ประชาสั ม พั น ธ ที่ มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ ดี นั ก ประชาสั ม พั น ธ ที่ มี ก ารทํ า สื่ อ มวลชนสั ม พั น ธ ที่ ดี
สม่ําเสมอ นักประชาสัมพันธที่มีความสัมพันธในแบบพี่นองกับผูสื่อขาว
“นึกถึ งคุณ ... เพราะมนุษย สัมพัน ธดีเ ยี่ยม หวงสารทุกขสุขดิบน องๆ เทศกาลตางๆ
เขาก็จ ะคิดถึง เรา ส ง ขนมมาใหกิน ถาเปน ประชาสั ม พั นธ ขององคกรเราก็จ ะนึกถึ ง

93

ประชาสัมพันธของ... พี่เขาจะมนุษยสัม พันธดีมาก แลวก็บริการดีเยี่ยมทุกคน เหมือนเปน
วัฒนธรรมขององคกร” (ณัฐสินี ระเบียบนาวีนุรักษ, สัมภาษณ, 24 กุมภาพันธ 2553)
“บริษัท ... ดีแตไมดีมาก ตัวองคกรก็ดี นักประชาสัมพันธก็ดี แตมีบางคนที่ทําใหการ
ทํางานไม Smooth เพราะคุยกับเราอยางหนึ่ง คุย กับลูกคาอยางหนึ่ง ควรจะทํ างานแบบ
เปนพี่เปนนองกันมากกวา ดีกวาที่จะทํางานแบบเราเปนนักขาว คุณเปนพีอาร” (พนารัตน
พุทธวิเชียร, สัมภาษณ, 25 กุมภาพันธ 2553)
10. ทัศนคติดานความจริงใจของนักประชาสัมพันธที่มีตอผูสื่อขาว ประกอบไปดวย
นักประชาสัมพันธที่สามารถพูดตรงๆ กับผูสื่อขาว นักประชาสัมพันธที่มีความจริงใจ
“ไมไดชอบทุกคน หัวหนา … ที่ติดตอกับเรา เคยทํางานเปนนักขาวมากอน จึงรูจักกัน
มานาน ที่เรายอมรับเขาก็คือ เมื่ อไหร ที่เ ขามีปญหา เขาพูดกับเราตรงๆ ไมมี จริ ตมารยา
ตรงไปตรงมา ไมออ มคอ ม มากเรื่องทําให สนิทสนมกัน หรืออยากคุย กับประธานกลุม
อาทิ กลุมการคาตางประเทศ ก็จัดการใหไดเรียบรอย
คุณ ... เปนผูใหญที่มองดูเราเสมื อนเป นนองตลอด และพี่ก็ มักจะสงอะไรมาใหนองๆ
ทานกันบอ ยๆ ที่สํ าคัญ เราและเขาพู ดกั นตรงๆได ที่ดีก็ คือ เขาเปนนักประชาสั ม พั นธ
อาวุโส เจาของบริษัทจึงเกรงใจเขา เมื่อเราขอสัมภาษณ ซีอีโอ เขา ไมนาน เขาก็จัดการนัด
แนะใหเราไดเรียบรอย” (แสงทิพย ยิ้มละมัย, สัมภาษณ, 31 มกราคม 2553)
จากทัศนคติ ของผูสื่อข าวสายเศรษฐกิจที่มีตอ นักประชาสัมพันธสามารถสรุปไดว า นั ก
ประชาสัมพันธ จะตองมีบุคลิ กภาพที่สุภ าพ มี ความเปน ผูใ หญ นอกจากนั้นนักประชาสัมพันธ
จะตอ งมีความสามารถ คือ เกง มี องคค วามรูที่ดี มีความสามารถในการแกปญ หาได สามารถ
ตัดสินใจไดฉั บไว ที่สําคัญ คือ นักประชาสัมพันธจะตอ งใหขอมูลขาวสาร และรายละเอีย ดกั บ
ผูสื่อขาว และตองมีความกระตือรือรนในการใหขอมูล การทํางานของนักประชาสัมพันธ จะตองมี
ตารางงานที่ชัดเจน เขียนขาวดี ทํางานมี จรรยาบรรณ มี ประสิทธิภาพ ในดานพฤติกรรมและการ
ใหความรวมมือของนักประชาสัมพันธ คือนักประชาสัมพันธไมควรขอรองใหผูสื่อขาวลงขาวให มี
การที่เสนอตัวชวยในกิจกรรมตางๆ มีการใหความรวมมือในการทํางานเปนอยางดี นอกจากนั้นนัก
ประชาสัมพันธตองมีใจรักการบริการ การปฏิบัติกับสื่อทุกคนอยางเทาเทียมกัน มีความเปนกันเอง
กับ ผูสื่อข าว เต็ม ใจติด ตอ ผูบริ หารให และมีการบริ การที่ดีเ ยี่ยม นอกจากนั้นนักประชาสัมพันธ
จะตอ งมี ความรูความเข าใจเกี่ ยวกับ ผูสื่ อข าวและสื่อ มวลชน คื อ เข าใจหลั กการสื่อสารและการ
ทํางานของสื่อ รูวาผูสื่อข าวตองการอะไร รู ความแตกตา งของสื่อแตล ะแหง แตล ะประเภท นั ก
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ประชาสัมพัน ธยังตอ งเขาใจวาข าวสารมีค วามสําคัญ และตอบสนองความตอ งการของสื่อ นัก
ประชาสัมพันธยังตองมีความเปนมืออาชีพ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับองคกรของตนเอง รวมถึง
มีความสัมพันธและความจริงใจที่ดีตอนักขาว
โดยปจจัยสําคัญที่ทําใหผูสื่อขาวชื่นชอบนักประชาสัมพันธถูกกลาวถึงมากที่สุดคือ
1. การใหขอมูล รายละเอียด และความกระตือรือรนตอบคําถามของนักประชาสัมพันธ
2. การใหความรวมมือในการทํางานและการประสานงานตางๆ ของนักประชาสัมพันธ
3. ความมีมนุษยสัมพันธที่ดีของนักประชาสัมพันธ
จากทัศนคติที่มี ตอนักประชาสัมพั นธ ของผู สื่อขาวสายเศรษฐกิจ สามารถสรุปทิศทางว า
เปนไปในทางบวก เนื่องจากความเห็นวานักประชาสัมพันธจะตองมีคุณลักษณะเฉพาะหลายอยาง
เพื่อใหการทํางานประชาสัมพันธเปนไปอยางราบรื่น และประสบผลสําเร็จ ในทางกลับกัน หากนัก
ประชาสัมพั นธข าดคุณลักษณะดัง กล าวการทํางานก็จะไมเ ปน ไปดวยความราบรื่น และประสบ
ผลสําเร็จไดยาก และนักประชาสัมพันธคนใดที่ไมมีคุณสมบัติและคุณลักษณะดังที่กลาวมา หรือมี
นอยก็จะทําใหทัศนคติเปนไปในทางลบไดดวยเชนกัน
จากผลการสัมภาษณทัศนคติของผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจที่มีตอนักประชาสัมพันธที่กลาว
มา สามารถสรุปเปนประเด็นสาระในดานทัศนคติ ที่มี ตอบุคลิกภาพ ความสามารถ การใหขอมูล
การทํางาน พฤติกรรมและการใหความรวมมือ ความรูความเขาใจเกี่ยวกับผูสื่อขาวและสื่อมวลชน
ความเป น มื อ อาชี พ ความรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ องค ก รของตนเอง ความสั ม พั น ธ ข องนั ก
ประชาสัม พันธ กับผูสื่อข าว และความจริง ใจของนักประชาสั มพันธที่มี ตอ ผู สื่อข าว ซึ่ งผูใ ห
สัมภาษณไ ดก ล าวถึงโดยใช คํา ที่ส ะทอนขอสรุปดัง กลาว ซึ่ง พอที่ จ ะรวบรวมนําไปพั ฒนาสราง
แบบสอบถามได ดังตอไปนี้






มีความสุภาพ ออนโยน
มีความสามารถ
มีองคความรูดี
สามารถแกปญหาได
สามารถตัดสินใจไดฉับไว

 มีความกระตือรือรนที่จะใหขอมูลเทาที่ผูสื่อขาวตองการได
 สามารถตอบสนองในแงขอมูลขาวสารไดอยางรวดเร็ว
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 ไมเกี่ยงแมกระทั่งเรื่องที่เปนเรื่องดานลบขององคกร
 ปกปดขอมูลนอย
 นอกจากการใหขอมูลขององคกรแลว ยังสามารถใหขอมูลอื่นๆ ที่มีประโยชนกับการ
ทํางานขาวได
 เขาใจหลักการทํางานขาวของผูสื่อขาวเปนอยางดี
 เขาใจวาขาวสารมีความสําคัญ







รูถึงความตองการที่แตกตางกันของผูสื่อขาวในสื่อมวลชนแตละประเภท
รูวาผูสื่อขาวตองการอะไร
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับองคกรของตนเอง
เปนมืออาชีพที่เขาใจงานประชาสัมพันธอยางแทจริง
มองแตดานดีขององคกรตนเองเสมอ
สามารถเขียนขาวไดดี









ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
มักจะขอรองใหสื่อลงขาวให
ใหความรวมมือกับสื่อเปนอยางดี
ปฏิบัติตอผูสื่อขาวทุกคนอยางเทาเทียมกัน
มีมนุษยสัมพันธที่ดี
สรางความสัมพันธในแบบพี่นองกับผูสื่อขาว






ใหความเปนกันเองกับผูสื่อขาว
มีความจริงใจตอผูสื่อขาว
มีใจรักการบริการ
จัดกิจกรรมสรางความสัมพันธที่ดีกับสื่อ

ข อ ความข า งต น จะนํ า ไปใช ใ นการสร า งข อ ความสํ า หรั บ การวั ด ทั ศ นคติ ที่ มี ต อ นั ก
ประชาสัมพันธในแบบสอบถามตอไป
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สวนที่ 3 ทัศนคติของผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจที่มีตอกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ
จากการสัม ภาษณทัศนคติ ของผู สื่อขาวสายเศรษฐกิจที่มีตอกิจกรรมสื่อมวลชนสั มพั นธ
พบวาผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจสวนใหญมีความเห็นวากิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธมีประโยชนมากตอ
ตัวผูสื่อขาวและมีความจําเปนมากตอการทํางาน เนื่องจากทําใหไดรับ ทั้งขอมูลขาวสารและเกิด
ความสัม พัน ธที่ ดีร ะหวางผูบ ริหาร ประชาสัม พัน ธ และนั กขาว กิจกรรมสื่ อมวลชนสัมพั นธ ทําให
นักขาวไดขอมูลขาวสารที่ตองการ ทําใหไดรูจัก ไดเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น ไดนําความรูไปใชกับ
การทํางาน และยังสรางใหเกิดสายสั มพันธที่ดี ซึ่งเอื้อ ประโยชนตอการทํางานของนักขาว โดยทํา
ใหการติดตอประสานงานขาวเปนไปดวยความราบรื่น และทันการณ
“กิจกรรมสื่อมวลชนสัม พันธ มีประโยชนม าก เพราะผู บริหารบางคนนัดยาก ดังนั้นถา
นักประชาสัมพันธนัดใหจะทําใหเขาถึง ตัวผูบริหารได และถาเราไปหนึ่งงานเราจะไดอะไร
หลายอยาง ทั้งการสัมภาษณและขอมูลตางๆ นักประชาสัมพันธมีประโยชนตอสื่อมวลชน
เพราะการเปนนักขาวทําใหบางคนมี Ego สูง แตถานักประชาสัมพันธที่ดีเจอกับนักขาวที่ดี
จะไปด ว ยกั น ได แต ใ นสมั ย นี้ ค วามสั ม พั น ธ แ บบนั้ น เริ่ ม ลดลงไปแล ว เพราะการมี
ผลประโยชนแอบแฝงตอกัน” (เฉลา กาญจนา, สัมภาษณ, 27 กุมภาพันธ 2553)
“กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธมีประโยชนมาก เพราะกิจกรรมสวนใหญที่ไปเปนวิชาการ
มากกวา งานสัมมนาเป นการใหความรูจ ริง ๆ แล วมั นก็เอามาปรับใช กับงานทั้งด านงาน
แล ว แล วก็ เป นมุ มมองใหกั บเราได เปน ประโยชน ตอ เรา อัน นี้เ ราจะใหค วามสํ าคั ญเปน
พิเศษ เปนการไดเฉพาะตัวเลย ใครรับมากก็ไ ดมาก นอกจากเปนประโยชนกับเราแลวยัง
เอาไปเผยแพรตอไปไดดวย
กิ จ กรรมสื่ อ มวลชนสั ม พั น ธ มี ค วามจํ า เป น มาก เดี๋ ย วนี้ ทุ ก องค ก รต า งก็ มี ฝ า ย
ประชาสัมพันธเกือบทุกที่ เพราะวาประชาสัมพันธเหมือนประตูใหกับธุรกิจของเขา องคกร
ของเขา” (ลํายอง ปกปอง, สัมภาษณ, 1 มีนาคม 2553)
“มีประโยชนมาก กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ มีประโยชนตอนักขาวทั้งนั้น เพราะทํา
ใหไดรับทั้งขอมูล ขาวสารและเกิดความสัมพันธ ที่ดีร ะหวางผูบริหาร ประชาสัมพันธ และ
นักขาว เพราะอาชีพนักขา ว ก็คือ การเผยแพรขอมูลข าวสารที่ถูก ตอง ครบถวน และรอบ
ดาน ใหสาธารณชนไดรับรู กิจกรรมเหลานี้ทําใหนักข าวไดขอมูลขาวสารที่ตองการ และ
สรางใหเกิดสายสัมพันธที่ดี ซึ่งเอื้อประโยชนตอการทํางานของนักขาว
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กิจกรรมสื่อมวลชนสัม พันธมีความจําเปนมาก ทําใหไดรับทั้งขอมูลขาวสารและเกิด
ความสั ม พั น ธ ที่ ดี ร ะหว า งผู บ ริ ห าร, ประชาสั ม พั น ธ และนั ก ข า ว เพราะนั ก ข า วกั บ
ประชาสั ม พั นธ เ ป นของคูกั น ต อ งทํา งานประสานกั น สิ่ ง สํ า คั ญ ที่สุ ด คื อ การมี ส าย
สัมพันธที่ดีตอกัน หรือที่เรี ยกวามี Connection ซึ่งสําหรับนักประชาสัมพันธ บางคน มี
ความสั ม พันธ ที่ดีม ากๆ จนเหมือนเปนเพื่ อนเปนพี่เ ปนนองกัน มี อะไรก็ช วยเหลื อกัน
มากกวาเรื่องของงาน” (อัจฉรา ผองผล, สัมภาษณ, 2 มีนาคม 2553)
“กิจ กรรมสื่ อมวลชนสั มพั นธ มี ความจําเปน มากตอ งทําอยางตอ เนื่อง เพราะทําให
ไดรั บทราบข อมูลขาวสารที่แทจริง จากตัวผูบริหารโดยตรง เพราะเราตองนําไปสื่ อสาร
ตอไป คนพอรูจักกัน แลวก็คุยกันตรงๆ ไดม ากขึ้น ผลประโยชน ก็ตกอยูกับบริษั ท รวมถึง
ผูอาน” (แสงทิพย ยิ้มละมัย, สัมภาษณ, 31 มกราคม 2553)
“กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพั นธ มีความจํ าเปน มาก ทําใหไดรูจั กและไดเห็ นภาพชัดเจน
มากขึ้น เพราะเวลาเขียนขาวเราไมรูวาการผลิตจริงๆ นั้นหนาตาเปนยังไง” (เจริญสุข ลิมป
บรรจงกิจ, สัมภาษณ, 25 กุมภาพันธ 2553)
“มีความจําเปนมากกิจกรรมสื่ อมวลชนสัม พันธ มีเพื่อ ใหประชาสัมพัน ธองคกร และ
สื่อมวลชน ไดทําความรูจักกันมากขึ้น ซึ่งจะชวยใหการติดตอประสานงานขาวเปนไปดวย
ความราบรื่น และทันการณ การพูดคุยผานโทรศัพท อีเ มลล หรือ การจัดแถลงขาว อยาง
สม่ํ าเสมอ เปนกิจ กรรมสื่อมวลชนสั ม พันธ ที่มี ความจําเปน ” (ฉั ตรฤดี กิ ตติสุ ขสถิต,
สัมภาษณ, 3 มีนาคม 2553)
โดยเหตุผลที่ทําใหผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจคิดวากิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธมีประโยชนและ
มีความจํ าเปนมากที่สุด คือ การไดรับขอมูลข าวสารและไดรับความรู เพื่อ นํามาใชในการทํางาน
เผยแพรขอมูลขาวสารนั้นตอไป
“กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ ทําใหไดรับทราบขอมูลขาวสารที่แทจ ริงจากตัวผูบริหาร
โดยตรง เพราะเราตองนําไปสื่ อสารตอไป คนพอรูจั กกันแล วก็คุยกันตรงๆ ไดม ากขึ้ น
ผลประโยชนก็ตกอยู กับบริษัท รวมถึง ผูอา น” (แสงทิพย ยิ้ ม ละมั ย, สัมภาษณ , 31
มกราคม 2553)
“กิจกรรมสื่ อมวลชนสั มพันธมีประโยชน เพราะทําใหมีขอมูลในการทําขาว” (ธวัชชั ย
ขจรวานิชไพบูลย, สัมภาษณ, 25 กุมภาพันธ 2553)
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“กิจกรรมสวนใหญที่ไปเปนวิชาการมากกวา งานสัมมนาเปนการใหความรูจริงๆ แลว
มันก็เอามาปรับใชกับงานทั้งดานงานแลว แลวก็เปนมุมมองใหกับเราได เปนประโยชนตอ
เรา อั นนี้เราจะให ความสําคัญ เปน พิเศษ เปน การไดเ ฉพาะตัว เลย ใครรับมากก็ไดม าก
นอกจากเป น ประโยชน กั บ เราแล ว ยั ง เอาไปเผยแพร ต อ ไปได ด ว ย” (ลํ า ยอง ปกป อ ง,
สัมภาษณ, 1 มีนาคม 2553)
“กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพัน ธมี ประโยชน เพราะทํ าใหไ ดรับทั้งข อมูลข าวสารและเกิ ด
ความสั มพั นธ ที่ดีระหวางผูบริหาร ประชาสัม พัน ธ และนั กขาว เพราะอาชีพ นักขาว ก็คือ
การเผยแพร ข อ มู ล ข า วสารที่ ถู ก ต อ ง ครบถ ว น และรอบด า น ให ส าธารณชนได รั บ รู
กิจกรรมเหลานี้ทําใหนักขาวไดขอมูลขาวสารที่ตองการ และสรางใหเกิดสายสัมพันธที่ดี
ซึ่งเอื้อประโยชนตอการทํางานของนักขาว” (อัจฉรา ผองผล, สัมภาษณ, 2 มีนาคม 2553)
“กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธมีประโยชน เพราะไดมีโอกาสทําความรูจักผูบริหารองคกร
นั้นๆ มากขึ้น ไดทั้ง ความรูและ รูจั กรายละเอียดของผูบริห ารองคกรนั้นๆ มากขึ้ น ซึ่งเปน
ประโยชนในวิช าชีพสื่ อมวลชน ที่จะตองรายงานขาวดวย ขอ เท็ จจริง ที่มีเหตุผล รวมทั้ งมี
โอกาสได แ ลกเปลี่ ย นข อ มู ล และความเห็ น กั บ ผู บ ริ ห ารองค ก รนั้ น ๆ เพื่ อ ทํ า ความรู จั ก
แหลงขาวในแงมุมอื่นๆ ดว ยในอนาคต ถ าผูสื่อขาวมี คําถามหรือตองการทราบข อมูลเชิง
ลึกจะสามารถติดตอกับผูบริหารองคกรนั้นๆ ไดโดยตรง” (ฉัตรฤดี กิตติสุขสถิต, สัมภาษณ
, 3 มีนาคม 2553)
เหตุ ผ ลรองลงมาที่ ทํ า ให ผู สื่ อ ข า วสายเศรษฐกิ จ คิ ด ว า กิ จ กรรมสื่ อ มวลชนสั ม พั น ธ มี
ประโยชนและมีความจําเปน คือ ประโยชนในแงของการทําความรูจักกับผูบริหารหรือแหลงขาว ได
ใกลชิด ไดแหลงขาวเพิ่มขึ้น โดยเมื่อผูสื่อขาวไดรูจักและเกิดความเขาใจในตัวแหลงขาวแลว ก็จะ
สามารถไดนําขอมูลไปเผยแพรตอประชาชนตอไปไดอยางถูกตอง
“การเข า ร ว มกิ จ กรรมจะทํ า ให เ ข า ใจความคิ ด วิ ธี คิ ด และวิ ธี ก ารทํ า งาน ได เ ห็ น
พฤติกรรมบางส วน ที่สําคัญก็คือเมื่อเราเขาใจแล ว เราก็จะได นําไปเผยแพรตอประชาชน
คนอานตอไปไดอยางถูกตอง เชน การไปเมืองนอกกับผูบริหารจะทําใหไดรูจักกันมากขึ้น
สนิทสนมกันมากขึ้น ไดเห็นนิสัยสวนตัวตางๆ ไดรูวา ทําไมเขาคิดหรือทําแบบนี้เพราะเหตุ
ใด เปนตน” (แสงทิพย ยิ้มละมัย, สัมภาษณ, 31 มกราคม 2553)
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“ มี ประโยชน ในแงที่ ได ใกลชิด กับ ผูบริ หาร การแถลงขา วก็ทํ าใหไ ดใ กลชิ ดในระดับ
หนึ่ง แตการไป Press tour จะทําใหเราไดเห็นอีกมุม ไดรูจักตัวผูบริหารมากขึ้น ” (ณัฐสินี
ระเบียบนาวีนุรักษ, สัมภาษณ, 24 กุมภาพันธ 2553)
“การจัด press tour ทําใหแหลงขา วเราเพิ่มขึ้ น เพราะมี ผูบริหารหลายระดับไป” (ศุ
ภวรรณ บุตรจันทร, สัมภาษณ, 26 กุมภาพันธ 2553)
นอกจากนั้น กิ จกรรมสื่อ มวลชนสั มพั นธ ยัง มีประโยชนใ นการที่ไ ดส นิทสนมกับ ผูบ ริห าร
หรือแหลงขาว ทําใหมีสายสัมพันธที่ดีตอกัน ซึ่งจะมีประโยชนในการทํางานตอไป
“การที่เรามี ความสนิทสนมกันมากขึ้นจะทําใหตอ ไปการที่จะโทรศัพ ทไปสอบถาม
ขอมูลเชิงลึก ก็จะทําไดงายขึ้น เพราะผูบริหารก็จะรูสึกไววางใจนักขาว” (ณัฐสินี ระเบียบ
นาวีนุรักษ, สัมภาษณ, 24 กุมภาพันธ 2553)
“กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ ทําให ทําใหเรากับแหลงขาว และนักประชาสัมพันธสนิท
กันมากขึ้น เพราะถาคนเรารูจักกัน มากขึ้น เข าใจความตองการของแตละคน ก็จะทํ าให
การทํางานงายขึ้น สะดวกขึ้น แล วก็จ ะดีขึ้น มีผ ลตอยอดในระยะยาว (พนารัตน พุทธ
วิเชียร, สัมภาษณ, 25 กุมภาพันธ 2553)
“การไปกินขาวกับแหลงขาวก็ทําใหสนิทสนมมากขึ้น แลวเรื่องที่มันเปนเบื้องหลังเบื้อง
ลึกอะไรเขาก็จะเลาใหเราฟงได ความลับอะไรเขาก็เลาใหเราฟงซึ่งทําใหเรามีความรูมาก
ขึ้น” (ธวัชชัย ขจรวานิชไพบูลย, สัมภาษณ, 25 กุมภาพันธ 2553)
“พอสนิทเราก็สามารถโทรหาแหลงขาวโดยตรง ทํา ใหมีคอนเน็กชั่น ติดตอพูดคุย ทํา
ความรูจักกันมากขึ้น สะดวกกับการทํางานมากขึ้น” (ศุภวรรณ บุตรจันทร, สัมภาษณ, 26
กุมภาพันธ 2553)
“ประโยชนที่ไดมากที่สุดคือ ความสัมพันธกับผูบริหาร ที่จะรูจักสนิทสนมมากขึ้น เขา
ก็ไ วใ จเรา เราก็จ ะไดข าวจากเขามากขึ้ นและลึ กขึ้ น ดีก วา ที่จ ะรู จัก แค ชื่อ หนา ตา และ
สัมภาษณกันเพียงครั้งเดียว” (พรพิมล คูอนุพงศ, สัมภาษณ, 2 มีนาคม 2553)
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โดยกิจกรรมที่ ผูสื่ อขาวสายเศรษฐกิจสวนใหญ เห็ นวาเปน กิจกรรมที่สํ าคั ญมากที่สุ ด คือ
การแถลงขาว
กิจกรรมที่ผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจเห็นวาเปนกิจกรรมที่สําคัญรองลงมา คือ การจัดสัมมนา
การจัดใหสื่อมวลชนหรือนักขาวมีโอกาสพบผูบริหารเปนประจํา และการจัด Press tour หรือการ
ไปดูงานนอกสถานที่
กิจ กรรมที่ผู สื่ อขาวสายเศรษฐกิจ เห็นวาเปนกิจ กรรมที่สํ าคัญ เปนอันดับสาม คือ การ
สัมภาษณพิเศษ และระดับความสําคัญของกิจกรรมขึ้นอยูกับเรื่อง และระดับความสําคัญของเรื่อง
นั้น
ในดานกิจกรรมสื่ อมวลชนสั มพั นธที่ ไม มีความสําคัญนั้น ผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจจํ านวน
มากที่สุด ใหความเห็นวา ไมมีกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธที่ไมมีความสําคัญ
“ไม มี กิ จ กรรมที่ ไ ม มี ค วามสํ า คั ญ เพราะมี ค วามสํ า คั ญ ทุ ก งาน ทุ ก งานต อ งมี
วัตถุประสงคในการจัด” (เอกอนันต เสรีรัตนะชัย, สัมภาษณ, 24 กุมภาพันธ 2553)
“ไมมีงานที่ไมสําคัญ เพราะทุกงานที่จัดก็จะตองมีวัตถุประสงคอยูแลว ถาไมจําเปนคง
ไมจัด 1. เขาจะตองการความสัมพันธ 2. จัดผสมกับการไปเยี่ยมชม ดูงาน ซึ่งก็คงไดขอมูล
มาทําขาวดวย” (ณัฐสินี ระเบียบนาวีนุรักษ, สัมภาษณ, 24 กุมภาพันธ 2553)
“ทุกอยางสํ าคัญหมด ทุกกิจกรรมสําคัญหมด เพราะแตละกิจกรรมก็มีวัตถุประสงคที่
แตกตางกัน” (ลํายอง ปกปอง, สัมภาษณ, 1 มีนาคม 2553)
“สวนกิจกรรมที่ไมมีความจําเปนเลย นึกไมออก แตถาใหบอกตรงๆ ก็คือ ทุกกิจกรรมก็
มีความจําเปนของตัวมันเองทั้งนั้น สวนประโยชนจะตกกับนักประชาสัมพันธ หรือ นักขาว
หรือตัวบริษัทมากกวากัน ก็สุดแลวแตกิจกรรม” (สะตะวสิน สถาพรชาญชัย, สัมภาษณ, 3
มีนาคม 2553)
ส ว นกิ จ กรรมสื่ อ มวลชนสั ม พั น ธ ที่ ผู สื่ อ ข า วบางท า นที่ คิ ด ว า ไม มี ค วามจํ า เป น เรี ย ง
ตามลําดับกิจกรรมที่ถูกตอบบอยที่สุด คือ
การพบปะสังสรรคกับสื่อ การจัดเลี้ยงขอบคุณสื่อ
“สวนที่ไมมีความจําเปนมีเยอะ คือไมอยากเห็นนักประชาสัมพันธจัดงานแลวแจกของ
สื่อ ไมอยากใหมาโอ มาเอาใจสื่อ ใหสื่ อมีอิทธิ พลเหนือนั กประชาสัมพั นธ ไมอยากใหใน
การทํางานมีเรื่องของผลประโยชนทับซอน ไมชอบการที่จัดงานปารตี้สื่อแลวแจกรางวัล
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รูสึ กวา ถานักประชาสั มพั นธใ หขาวสารที่ดี มี คอนเทนทที่ดี สาระที่ดี นั่นก็คือ เปน
รางวั ลใหกับสื่อแล ว ไม อยากใหนักประชาสัมพัน ธส ปอยลสื่อ คิดวาไม ตองการ อยากให
นักประชาสัมพันธสปอยลสื่อในแงขอเท็จจริงของเนื้อหาสาระขององคกรของคุณมากกวา”
(เฉลา กาญจนา, สัมภาษณ, 27 กุมภาพันธ 2553)
“กิจ กรรมที่ไ ม จํ าเปนคือ การจั ดปารตี้ หรือพานักขาวไปเลี้ ยงขอบคุณ ที่เ กินความ
เหมาะสม เชน พาไปเที่ยวผับ หรือไปอาบอบนวด ไปดื่มแอลกอฮอล เปนตน” (พรพิมล คู
อนุพงศ, สัมภาษณ, 2 มีนาคม 2553)
“กิจกรรมที่เห็นว าไมมีความจํ าเปน คือ การจัดเลี้ ยงหรือ พาผูสื่อขาวไปสั นทนาการ
บอยๆ” (ฉัตรฤดี กิตติสุขสถิต, สัมภาษณ, 3 มีนาคม 2553)
“ไมชอบกิจกรรมแจกของ พาไปเลี้ยงสังสรรคแ บบไมอั้น ไม จําเปนตองทําก็ได เพราะ
คิดวาแคพบปะพูดคุย มีเวลาใหนานๆหนอยก็พอแลว” (บุญลาภ ภูสุวรรณ, สัม ภาษณ, 4
มีนาคม 2553)
การจัดงานปฐมทัศน
“กิจ กรรมที่ คิด วา ไม สํ า คัญ คือ การพานั กข าวไปดู หนั ง เพราะโรงหนั ง พยายามจั ด
กิจกรรม ซึ่งมันไมมีความจําเปน แตบ างคนก็ อาจจะชอบก็ไ ด” (เจริญสุข ลิมปบรรจงกิจ,
สัมภาษณ, 25 กุมภาพันธ 2553)
“ที่ไ มจําเปน คือ การจัดใหมีก ารปฐมทั ศน แกสื่อ” (พรพิมล คู อนุ พงศ, สัมภาษณ, 2
มีนาคม 2553)
“กิจกรรมที่ไมจําเปนคืองานปฐมทัศนเพราะไมเกี่ยวกับสายเศรษฐกิจ” (ศุภวรรณ บุตร
จันทร, สัมภาษณ, 26 กุมภาพันธ 2553)
การเชิญไปตางประเทศ พาผูสื่อขาวไปสันทนาการ
“กิจกรรมที่ไมจําเปนคือ การเชิญไปตา งประเทศ เพราะ 1.แพง 2.ไมจํา เปนขนาดนั้น
ยกเวน ไปดู ง าน ถาไปต างประเทศต องมี จุ ด มุ ง หมายเกี่ย วกับ องคกร ถ าอยู ๆจะไป
ตางประเทศมันไมคอยสมเหตุสมผลนัก” (วิชิต จันทานุสรณสิริ, สัมภาษณ, 25 กุมภาพันธ
2553)
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จากทัศนคติของผูสื่อขา วสายเศรษฐกิจที่มีตอกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธสามารถสรุปได
วาผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจสวนใหญมีความเห็นวากิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธมีประโยชนมากตอตัว
ผูสื่ อข าวและมี ความจํา เปน มากตอ การทํางาน เนื่ องจากทํ าให ไดรั บทั้ งขอ มูลข าวสารและเกิด
ความสัมพันธที่ดีระหวางผูบริหาร ประชาสัมพันธ และผูสื่อข าว กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธทําให
นักขาวไดขอมูลขาวสารที่ตองการ นําความรูไปใชกับการทํางาน และยังสรางใหเกิดสายสัมพันธที่
ดี ซึ่งเอื้อ ประโยชน ตอ การทํ างานของผูสื่ อข าว โดยทําให การติด ตอ ประสานงานขา วเป นไปดว ย
ความราบรื่น และทันการณ โดยเหตุผลที่ทําใหผู สื่อขาวสายเศรษฐกิจคิดวากิจกรรมสื่ อมวลชน
สัมพันธมีประโยชนและมีความจําเปนมากที่สุด คือ การไดรับขอมูลขาวสารและไดรับความรู เพื่อ
นํามาใช ในการทํางาน เผยแพรขอมู ลขาวสารนั้นตอไป เหตุผ ลรองลงมาที่ทําใหผู สื่อขาวสาย
เศรษฐกิจคิดวากิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธมีประโยชนและมีความจําเปน คือ ประโยชนในแงของ
การทําความรูจักกับผูบริหารหรือแหลงขาว ไดใกลชิด ไดแหลงขาวเพิ่มขึ้น โดยเมื่อผูสื่อขาวไดรูจัก
และเกิดความเขาใจในตัวแหลงขาวแลว ก็จะสามารถไดนําขอมูลไปเผยแพรตอประชาชนตอไปได
อยา งถูก ตอง นอกจากนั้ น กิจ กรรมสื่ อ มวลชนสั ม พั น ธ ยั ง มี ป ระโยชนใ นการที่ไ ดส นิ ทสนมกั บ
ผูบริหารหรือแหลงขาว ทั้ งนี้กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธที่ มีผูสื่อข าวที่ เห็นวา เปนกิจกรรมที่ สําคัญ
ที่ สุ ด จํ า นวนมากที่ สุ ด คื อ การแถลงข า ว รองลงมาตามลํ า ดั บ คื อ การจั ด สั ม มนา การจั ด ให
สื่อมวลชนหรือนักขาวมีโอกาสพบผู บริหารเปนประจํา และการจัด Press tour หรือการไปดูงาน
นอกสถานที่ และการสั ม ภาษณ พิ เ ศษ นอกจากนั้ น ยั ง มี ผู สื่ อ ข า วที่ ใ ห ค วามเห็ น ว า ระดั บ
ความสําคัญของกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธนั้น ขึ้นอยูกับเรื่อง และระดับความสําคัญของเรื่องนั้น
ในขณะเดียวกันก็มีกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ บางกิจกรรม ที่ผูสื่อขาวบางท านที่คิดวาไมมีความ
จําเปน เรียงตามลํ าดับกิจ กรรมที่ถูกตอบบอ ยที่สุ ด คื อ การพบปะสั งสรรคกับสื่ อ การจั ดเลี้ ยง
ขอบคุณสื่อ การจัดงานปฐมทัศน การเชิญไปตางประเทศ พาผูสื่อขา วไปสันทนาการ เนื่องจาก
บางครั้งอาจกลายเปนเรื่องของผลประโยชนตอกันได
จากทัศนคติของผูสื่อขา วสายเศรษฐกิจที่มีตอกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธสามารถสรุปได
วา เปน ไปในทิศ ทางบวก เนื่องจากผู ใหสั มภาษณส วนใหญต อบวากิจ กรรมสื่อ มวลชนสั มพัน ธมี
ประโยชนมากตอตัวผูสื่อขาวและมีความจําเปนมากตอการทํางาน เนื่องจากทําใหไดรับทั้งขอมูล
ขาวสารและสรางความสัมพันธที่ดีระหวางผูบริหาร ประชาสัมพันธ และผูสื่อขาวอยางไรก็ตามใน
การทํากิ จกรรมสื่อมวลชนสัมพัน ธบางกิจกรรมที่ม ากเกินกวาความจําเปน นอกจากจะเกิดความ
สิ้นเปลืองแลว ยังไมเหมาะสมอีกดวย
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จากผลการสัมภาษณทัศนคติของผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจที่มีตอกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ
ที่กล าวมา สามารถสรุปเปนประเด็นสาระในดา นความจํ าเปน ของกิจกรรมสื่ อมวลชนสัม พันธ
เนื่องจากทํา ใหไดรับทั้งข อมูลข าวสารและเกิดความสั มพั นธ ที่ดี ระหวางผู บริ หาร ประชาสัม พัน ธ
และผู สื่อ ขาว ทําใหนํ าความรูไปใช กับการทํางาน ทํ าให การติด ตอ ประสานงานขา วเปน ไปด วย
ความราบรื่ น รวมทั้ ง ทํ า ให ผู สื่ อ ข า วได รู จั ก และเกิ ด ความเข า ใจในตั ว แหล ง ข า วแล ว ซึ่ ง ผู ใ ห
สัมภาษณไ ดก ล าวถึงโดยใช คํา ที่ส ะทอนขอสรุปดัง กลาว ซึ่ง พอที่ จ ะรวบรวมนําไปพั ฒนาสราง
แบบสอบถามได ดังตอไปนี้







กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธเปนสิ่งจําเปนสําหรับผูสื่อขาว
ยินดีที่จะเขารวมกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ
ชวยใหการทําขาวของคุณสะดวกขึ้น
ทําใหการทําขาวราบรื่น
ไมใชการกระทําที่ผิดจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชน
กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธสรางความสัมพันธที่ดีระหวางผูสื่อขาวกับแหลงขาว






ใหความรูที่สามารถนําไปปรับใชกับการทํางานได
กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธทําใหไดถามคําถามกับแหลงขาวโดยตรง
ทําใหเกิดความเขาใจในตัวแหลงขาว
ทําใหเกิดความเขาใจในองคกร

ขอความขางตน จะนํ าไปใชใ นการสรางข อความสําหรับการวัดทัศนคติที่มีตออาชีพ การ
ประชาสัมพันธในแบบสอบถามตอไป

นอกจากนี้ จากการสั ม ภาษณ ยัง พบทัศ นคติ ของผู สื่ อข าวสายเศรษฐกิ จ ที่มี ตอ วิธี การทํา งาน
ประชาสัมพันธอีกสวนหนึ่งดวย
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สวนที่ 4 ทัศนคติของผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจที่มีตอวิธีการทํางานประชาสัมพันธ
ในดา นทัศ นคติข องผูสื่อ ขาวสายเศรษฐกิจที่ มีต อวิธีการทํ างานประชาสัม พัน ธ สามารถ
สรุปความคิดเห็นได ดังนี้
1. การทํางานประชาสัมพันธในสมัยนี้ มีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น นักประชาสัมพันธเริ่ม
รูถึง กระบวกการทํางานของนักขาว ในหนวยงานเอกชนเริ่ม มีคนรุนใหม มีมืออาชี พเขามาทํางาน
มากขึ้น ผูสื่อขาวเริ่มที่ จะเขากันไดมากขึ้ นกับประชาสัม พันธ เพราะหลายบริ ษัทไดประสบการณ
เพิ่ม ขึ้น ทําใหสมั ยนี้ใหความรวมมือกับนักขาวมากขึ้นรวมถึงการแขง ขันที่รุนแรง ทําใหทุกอยางดี
ขึ้น มีการพัฒนาการทํางานใหนาสนใจมากขึ้น
“นักประชาสัมพันธในสมัยนี้ มีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น เริ่มรูถึงกระบวกการทํางาน
ของนักข าว ในหนวยงานเอกชนสมั ยนี้ เ ริ่ ม ที่จ ะมี มื ออาชี พ เขามาทํา งานมากขึ้น และ
นักหนังสือพิมพเริ่มที่จ ะเขากันไดมากขึ้ นกับ ประชาสัมพันธขององคกรธุรกิจภาคเอกชน”
(แสงทิพย ยิ้มละมัย, สัมภาษณ, 31 มกราคม 2553)
“การทํา งานประชาสั มพั นธดี ขึ้น กวาสมั ยก อน เพราะหลายบริษัทไดป ระสบการณ
เพิ่ ม ขึ้ น ทํ า ให ส มั ย นี้ ใ ห ค วามร ว มมื อ กั บ นั ก ข า วมากขึ้ น ” (เจริ ญ สุ ข ลิ ม ป บ รรจงกิ จ ,
สัมภาษณ, 25 กุมภาพันธ 2553)
“การทํางานประชาสัมพันธดี พัฒนามากขึ้น เพราะการแขงขันที่รุนแรง ทําใหทุกอยาง
ดีขึ้น” (พนารัตน พุทธวิเชียร, สัมภาษณ, 25 กุมภาพันธ 2553)
“การทํางานประชาสัม พัน ธส มัย นี้ดีขึ้นเยอะ มี คนรุนใหม มีก ารพัฒ นาการทํางานให
นาสนใจมากขึ้น” (ศุภวรรณ บุตรจันทร, สัมภาษณ, 26 กุมภาพันธ 2553)
2. การทํางานของประชาสัมพั นธดีอยูแลว ตางฝายตา งทําหน าที่ข องตัวเอง แต ขอมูล
อยาผิดพลาด และอยาพยายามโกหก
“การทํางานของประชาสัม พั นธ นั้นดีอยูแลว ตางฝายตางทําหนาที่ของตัวเอง แต
ขอมูลอยาผิดพลาด 1.ไมผิดพลาด ความผิดพลาด เชน ไมคุนในอุตสาหกรรมนั้นๆ บางที
ก็จะไมรูศัพทเฉพาะ ทําใหรูถึงแกนที่ผูรับสารตองการ เนื่องจากไมเขาใจสาระสําคัญของ
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ขา วของแต ล ะวงการ หรื อ บางคนไดรั บ ข อ มู ล ที่ ผิ ด พลาดมา 2.ไม จ งใจโกหก และไม
พยายามโกหก” (เอกอนันต เสรีรัตนะชัย, สัมภาษณ, 24 กุมภาพันธ 2553)
3. การประชาสัมพันธในปจจุบันมีเครื่องมือ เทคโนโลยีใหมๆ รวมถึงชองทางการสื่อสารที่
มีก ารพัฒนา ที่ เข ามาชวยในการสื่อสารติ ดต อกั บผูสื่อข าวมากขึ้น การรั บรู ขอมูล ขาวสารทําได
รวดเร็วและกวางขวาง สะดวกกับ การทํ างาน ปจจุ บัน องคก รใหความสําคัญ งานประชาสัม พัน ธ
คอนขางมาก
“การทํางานประชาสัมพันธดีแลว ชองทางการสื่อสารที่มีการพัฒนาทําใหสื่อสารได
รวดเร็ ว มากขึ้ น ก็ ทํ า ให ส ะดวกกั บ การทํ า งานมากขึ้ น ” (ณั ฐ สิ นี ระเบี ย บนาวี นุ รั ก ษ ,
สัมภาษณ, 24 กุมภาพันธ 2553)
“การประชาสัม พัน ธใ นปจจุ บันมีเ ครื่องมือ หรือเทคโนโลยีใหมๆ ที่เข ามาช วยในการ
สื่อสารมากยิ่งขึ้น การรับรูขอ มูลขาวสารทําไดรวดเร็วและกวางขวาง การประชาสัมพัน ธ
ในยุ ค ป จ จุ บั น จึ ง ต อ งมองให ร อบด า น และเลื อ กใช ช อ งทางการสื่ อ สารที่ เ หมาะสม”
(อัจฉรา ผองผล, สัมภาษณ, 2 มีนาคม 2553)
“ในส ว นฝ า ยประชาสั ม พั น ธ ข ององค ก ร ไม มี ก ารเปลี่ ย นแปลงจากเดิ ม ส ว น
ประชาสัมพันธที่เปนเอเจนซี่จะมีการทํางานเชิงรุกมากขึ้น และมีการทํางานที่หลากหลาย
มากขึ้น” (สะตะวสิน สถาพรชาญชัย, สัมภาษณ, 3 มีนาคม 2553)
“ประชาสั ม พั น ธ ใ นป จ จุ บั น มี รู ป แบบ และ ช อ งทาง ในการติ ด ต อ กั บ สื่ อ มวลชน
หลากหลายขึ้น ทําใหสามารถติดตอกับผูสื่อขาวไดตรงเปาหมายมากขึ้น และ รวดเร็วขึ้น”
(ฉัตรฤดี กิตติสุขสถิต, สัมภาษณ, 3 มีนาคม 2553)
“แตละองคกรมี การทํา งานไมเหมือนกัน ประชาสั มพั นธเ อเจนซี่ ทํ าไดดี และเข าถึ ง
นัก ขาวได ดีม าก การประชาสัม พันธยุคใหมมีชอ งทางการเขาถึ งนักขาวหลายช องทาง
และการดูแลนักขาวจะทําเหมือนดูแลลูกคา ซึ่งตางจากสมัยกอนมาก ที่ไมมีเครื่องมือเทา
ในปจจุบัน และปจจุบันองคกรใหความสําคัญงานประชาสัมพันธคอนขางมาก” (บุญลาภ
ภูสุวรรณ, สัมภาษณ, 4 มีนาคม 2553)
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4. การทํางานประชาสัมพันธสมัยนี้แยมาก ทํางานงาย ไมทําการบาน ไมมีความรูไมรูจัก
รายละเอียดของสื่อแตละสื่อที่ตองติดตอดวย และไมรูความตองการที่แตกตางกันของสื่อแตละสื่อ
เขียนขาวไมเปน ซึ่งแตกตางจากนักประชาสัมพันธสมัยกอน ปจจุบันนักประชาสัมพันธมีจํานวน
มาก ทําใหบอกไมไดวาคุณภาพและประสิทธิภาพในการทํางานมีหรือไม นักประชาสัมพันธในสมัย
นี้เหมือนกับมือปนรับจาง ใครจางใหทําอะไรทําหมด
“การทํางานประชาสัมพันธ สมัยนี้แ ยมาก ทํางานงาย ไมมีความรูเกี่ยวกับสื่อที่จะลง
ขาว”(ธวัชชัย ขจรวานิชไพบูลย, สัมภาษณ, 25 กุมภาพันธ 2553)
“ป จ จุ บั น นั ก ประชาสั ม พั น ธ มี จํ า นวนมาก ทํ า ให บ อกไม ไ ด ว า คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพในการทํางานมีหรือไม อยากเห็นนักประชาสัมพันธที่มีการพัฒนาตัวเอง มี
การพั ฒนาองคค วามรูม ากกวาที่เ ปนอยู นักประชาสั มพั นธ ใ นสมัยนี้เหมือนกับมือปน
รับจาง ใครจางใหทําอะไรทําหมด ปจจุบันแคสองคนก็ตั้งบริษัทประชาสัมพันธไดแลว ซึ่ง
ในวิธีการทํางานประชาสัมพันธที่ดีต องมีองคป ระกอบเยอะกวานั้น ” (เฉลา กาญจนา,
สัมภาษณ, 27 กุมภาพันธ 2553)
“นักประชาสัมพันธสมัยนี้ทํางานงาย ไมทําการบาน ไมรูจักรายละเอียดของสื่อแตละ
สื่อที่ตองติดตอดวย และไมรูความตองการที่แตกตางกันของสื่อแตละสื่อ เขียนขาวไมเปน
ซึ่งแตกตางจากนัก ประชาสัมพัน ธสมัยกอน” (พรพิมล คูอนุพงศ, สั มภาษณ, 2 มีนาคม
2553)
5. นักประชาสั มพั นธ ตอ งรูจักขอมู ลขององคกรของตัวเองใหดี เพราะจะสามารถให
คําแนะนํากับนักขาวได สามารถจูง ใจผูบริหารไดวามีความสําคัญยังไงที่ตองชี้แจงเรื่องตางๆ กั บ
นักขาว
‘นักประชาสั มพั นธ ตองรูจักขอมู ลขององคกรของตัวเองใหดี เพราะจะสามารถให
คําแนะนํ ากับนักขาวได สามารถจูง ใจผูบริหารไดวามีความสํ าคัญยังไงที่ ตองชี้ แจงเรื่อ ง
ตางๆ กับนักขาว’ (วิชิต จันทานุสรณสิริ, สัมภาษณ, 25 กุมภาพันธ 2553)
6. นักประชาสัมพันธของกระทรวงตางๆ และหนวยงานราชการ ยังขาดความเขาใจในวีธี
การทํางานของนั กขาว และไม คอ ยใหความร วมมือในการใหขอมูล ตางๆ จะไมส นใจในการตอบ
คําถามนักขาว จะสนใจแตการเอาใจเจานาย ทําใหความสัมพันธกับผูสื่อขาวไมคอยดีนัก
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“นักประชาสัมพันธของกระทรวงตางๆ ยังขาดความเขาใจในวีธีการทํางานของนักขาว
และไมค อยใหความรวมมื อในการใหขอมูลตางๆ ทําใหความสัมพันธกับนักขาวไมค อยดี
นัก” (แสงทิพย ยิ้มละมัย, สัมภาษณ, 31 มกราคม 2553)
“ประชาสัมพันธของหนวยงานราชการ จะไมสนใจในการตอบคําถามนักขาว จะสนใจ
แตก ารเอาใจเจานาย ทําใหนักขาวไมไ ดรับขอ มูล ที่ถูกตอง สวนการทํางานของเอกชนมี
การทํางานเปนมืออาชีพมากขึ้น แยกออกมาเปนหนวยๆ มีการแบง งานที่ชัดเจน’ (ลํายอง
ปกปอง, สัมภาษณ, 1 มีนาคม 2553)
จากทัศนคติของผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจที่มีตอวิธีการทํางานประชาสัมพันธสามารถสรุปได
วาการทํางานประชาสัมพันธในสมัยนี้ มีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น นักประชาสัมพันธเริ่มรูถึงกระ
บวกการทํางานของนักขาว การประชาสัมพันธในปจจุบันมีเครื่องมือ เทคโนโลยีใหมๆ รวมถึงชอง
ทางการสื่อสารที่มีการพัฒนา ที่เ ขามาชวยในการสื่ อสารติดตอกับผูสื่อขาวมากขึ้น การรับ รูขอมูล
ขาวสารทําไดร วดเร็วและกวางขวาง สะดวกกับการทํางาน ปจ จุบัน องคกรใหความสําคัญ งาน
ประชาสัม พัน ธคอนขางมาก การทํางานของประชาสัมพัน ธดีอยูแล ว ตางฝ ายตางทํ าหนาที่ของ
ตัวเอง แตขอมูลอยาผิดพลาด และอยาพยายามโกหก โดยที่นักประชาสัมพันธตองรูจักขอมูลของ
องคกรของตัวเองใหดี เพราะจะสามารถใหคํา แนะนํากับนัก ขาวได สามารถจูงใจผูบริหารไดวามี
ความสํ าคัญ ยัง ไงที่ตองชี้ แจงเรื่องตางๆ กับนักขาว อยางไรก็ตามยัง มี ผู สื่ อขาวบางทานให
ความเห็นวา นักประชาสัมพันธของบางหนวยงาน ยังขาดความเขาใจในวีธีการทํางานของนักขาว
และไมคอยใหความรวมมือในการใหขอมูลตางๆ จะไมสนใจในการตอบคําถามนักขาว จะสนใจแต
การเอาใจเจานาย ทํ าใหความสัม พันธกั บผูสื่อ ขาวไมคอ ยดีนั ก และยัง มีผูสื่อ ขาวบางทา นที่มี
ความเห็นว าวิธี การทํ างาน ประชาสั ม พั น ธ ส มั ยนี้แย เพราะไม ทําการบา น ไม มี ความรูไ ม รูจั ก
รายละเอีย ดของสื่อ แตล ะสื่อ ที่ตอ งติด ตอ ดว ย ประกอบกับในปจ จุบัน มีนักประชาสัม พันธเปน
จํานวนมาก ทําใหผูสื่อขาวพบกับนักประชาสัมพันธที่ทํางานอยางไมมีประสิทธิภาพ
จากทัศนคติ ของผู สื่อข าวสายเศรษฐกิจที่มีตอ วิธีการทํางานสัมพันธส ามารถสรุปไดว า
เปนไปในทิศทางบวกมากกวาทางลบ เนื่องจากผูใหสัมภาษณสวนใหญจะใหความเห็นวาวิธีการ
ทํางานประชาสั ม พั น ธ ในป จ จุ บั นดีขึ้น กวา ในสมั ยกอ น มี การพั ฒ นาไปในทางที่ดีขึ้น เพราะมี
เครื่องมือและชองทางสื่อสารที่ทําไดอยางรวดเร็ว อยางไรก็ตามยังมีผูสื่อขาวบางทานที่มีความเห็น
ไปในทางลบ วาวิธีการทํางานประชาสัมพันธในสมัยนี้ไมดีนัก เนื่องจากขาดความรู ในรายละเอียด
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ต า งๆ ประกอบกั บ ในป จ จุ บั น มี นั ก ประชาสั ม พั น ธ เ ป น จํ า นวนมาก ทํ า ให ผู สื่ อ ข า วพบกั บ นั ก
ประชาสัมพันธที่ทํางานอยางไมมีประสิทธิภาพบอยครั้ง
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บทที่ 5
ผลการวิจัยจากการวิจัยเชิงสํารวจ
การศึกษาวิจัยเรื่ อง “ทัศนคติของผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจที่ มีตออาชี พการประชาสัมพั นธ
และกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ” แบงระเบียบวิธีวิจัยออกเปน 2 ลักษณะ คือการสัมภาษณเชิงลึก
เพื่อนํามาใชในการสรางแบบสอบถาม และการวิจัยเชิงสํารวจ โดยสวนที่ 1 ทําการศึกษาจากการ
สัมภาษณเชิ งลึก สัมภาษณผูสื่ อขา วสายเศรษฐกิจ โดยเลือกกระจายตามอายุก ารทํางาน จาก
สื่อมวลชน 5 แขนง ไดแก หนังสือพิมพ โทรทัศน สํานักขาว เว็บไซต นิตยสาร จํานวนรวม 15 คน
เพื่อนํามาสรางแบบสอบถาม และสวนที่ 2 ทําการวิจัยเชิงสํารวจ ดําเนินการตอจากการสัมภาษณ
เชิ ง ลึ ก โดยสํ า รวจทั ศ นคติ ข องผู สื่ อ ข า วสายเศรษฐกิ จ ที่ มี ต อ อาชี พ การประชาสั ม พั น ธ นั ก
ประชาสัมพันธ และกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่ องมื อ
ในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ในประเด็ น ต า งๆ คื อ ทั ศ นคติ ข องผู สื่ อ ข า วที่ มี ต อ อาชี พ การ
ประชาสัมพันธ ทัศนคติของผูสื่อขาวที่มีตอนักประชาสัมพันธ ทัศนคติของผูสื่อขาวที่มีตอกิจกรรม
สื่อมวลชนสัมพันธ ซึ่งจะไดนําเสนอผลการวิจัยตามลําดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิจัยที่นํามาอธิบายในเชิงพรรณนา ประกอบดวย
1.1 ขอมูลทั่ว ไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแ ก เพศ อายุ ระดับ การศึก ษา สาขาที่จบ
การศึกษา ตําแหนงหนาที่ สังกัดที่ทํางาน อายุงานในการทํางานขาวเศรษฐกิจ
1.2 ขอมูลทัศนคติของผูสื่อขาวที่มีตออาชีพการประชาสัมพันธ
1.3 ขอมูลทัศนคติของผูสื่อขาวที่มีตอนักประชาสัมพันธ
1.4 ขอมูลทัศนคติของผูสื่อขาวที่มีตอกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ
ตอนที่ 2 ผลการวิจัยที่นํามาอธิบายในเชิงวิเคราะห เพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
สมมติ ฐ านที่ 1 ผู สื่ อ ข า วสายเศรษฐกิ จ ที่ มี เพศ อายุ ง าน และสาขาวิ ช าที่ สํ า เร็ จ
การศึกษา แตกตางกันมีทัศนคติตออาชีพการประชาสัมพันธแตกตางกัน
สมมติ ฐ านที่ 2 ผู สื่ อ ข า วสายเศรษฐกิ จ ที่ มี เพศ อายุ ง าน และสาขาวิ ช าที่ สํ า เร็ จ
การศึกษา แตกตางกันมีทัศนคติตอนักประชาสัมพันธแตกตางกัน
สมมติ ฐ านที่ 3 ผู สื่ อ ข า วสายเศรษฐกิ จ ที่ มี เพศ อายุ ง าน และสาขาวิ ช าที่ สํ า เร็ จ
การศึกษา แตกตางกันมีทัศนคติตอกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธแตกตางกัน
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ผลการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม มีดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิจัยที่นํามาอธิบายในเชิงพรรณนา ประกอบดวย
1.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สาขาที่
จบการศึกษา ตําแหนงหนาที่ สังกัดที่ทํางาน อายุงานในการทํางานขาวเศรษฐกิจ
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวน
55
145
200

รอยละ
27.5
72.5
100.0

จากตาราง 1 พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม เปนเพศหญิงมากที่สุด คิดเปนรอย
ละ 72.5 และเพศชาย คิดเปนรอยละ 27.5

ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอายุ

อายุ

อายุนอย อายุมาก
คาเฉลี่ย
ที่สุด
ที่สดุ
22
54
35.14

S.D.
7.863

จากตาราง 2 พบวา กลุมตั วอย างที่ตอบแบบสอบถาม มีอายุเฉลี่ย อยู ที่ 35.14 ป โดยผูตอบ
แบบสอบถามที่มีอายุนอยที่สุด คือ 22 ป และผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุมากที่สุด คือ 54 ป
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ตารางที่ 3 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
อุดมศึกษา
รวม

จํานวน
200
200

รอยละ
100.0
100.0

จากตาราง 3 พบว า กลุม ตัว อย างที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 200 คน มีการศึก ษาอยู ใน
ระดับอุดมศึกษาทั้งหมด คิดเปนรอยละ 100.0

ตารางที่ 4 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสาขาที่จบการศึกษา
สาขาที่จบการศึกษา
สาขานิเทศศาสตร/วารสารศาสตร/สื่อสารมวลชน
สาขาอื่น ๆ
รวม

จํานวน
126
74
200

รอยละ
63.0
37.0
100.0

จากตาราง 4 พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 200 คน จบการศึกษาจากสาขา
นิเทศศาสตร/วารสารศาสตร/สื่อสารมวลชน มากที่สุด คิดเปนรอยละ 63.0 และจบการศึกษาจาก
สาขาอื่นๆ คิดเปนรอยละ 37.0

112

ตารางที่ 5 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสาขาอื่นๆ ที่จบการศึกษา
สาขาที่จบการศึกษา
รัฐศาสตร
เศรษฐศาสตร
ศิลปศาสตร
มนุษยศาสตร
บริหารธุรกิจ
ศึกษาศาสตร
อักษรศาสตร
สังคมศาสตร
นิติศาสตร
การจัดการ
โสตทัศนศึกษา
การเงิน
ชางภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
บัญชี
ประวัติศาสตร
รัฐประศาสนศาสร
วิทยาศาสตร
สถาปตยกรรมศาสตร
รวม

จํานวน
11
10
10
9
9
5
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
74

รอยละ
5.5
5.0
5.0
4.5
4.5
2.5
1.5
1.5
1.0
1.0
1.0
.5
.5
.5
.5
.5
.5
.5
.5
37.0

จากตาราง 5 พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามที่จบการศึกษาจากสาขาอื่น ๆ จํานวน 74
คน จบการศึกษาจากสาขารัฐศาสตร มากที่สุด คิดเปนร อยละ 5.5 รองลงมา จบการศึก ษาจาก
สาขาเศรษฐศาสตร และศิลปศาสตร คิดเปนรอยละ 5.0
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ตารางที่ 6 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตาม ตําแหนงหนาที่ในปจจุบัน
ตําแหนงหนาที่ในปจจุบัน
ผูสื่อขาว
ผูชวยหัวหนาขาว
หัวหนาขาว
ผูชวยบรรณาธิการ
บรรณาธิการ
อื่นๆ
รวม

จํานวน
157
8
16
8
9
2
200

รอยละ
78.5
4.0
8.0
4.0
4.5
1.0
100.0

จากตาราง 6 พบวา กลุม ตัวอย างที่ ตอบแบบสอบถาม จํานวน 200 คน มีตํ าแหน ง
ผูสื่ อข าวมากที่สุด คิ ดเปน รอ ยละ 78.5 รองลงมามีตําแหนงหั วหนาขาว คิด เปนรอยละ 8.0 สวน
กลุมตัวอยางที่มีจํานวนนอยที่สุดมีตําแหนง อื่นๆ คิดเปนรอยละ 1.0

ตารางที่ 7 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตาม สังกัดที่ทํางาน
สังกัดที่ทํางาน
หนังสือพิมพ
โทรทัศน
สํานักขาว
เว็บไซต
นิตยสาร
รวม

จํานวน
138
8
18
8
28
200

รอยละ
69.0
4.0
9.0
4.0
14.0
100.0

จากตาราง 7 พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 200 คน สังกัดหนวยงาน
หนังสือพิมพมากที่สุด คิดเปนรอยละ 69.0 รองลงมาสังกัดหนวยงานนิตยสาร คิดเปนรอยละ 14.0
สวนกลุม ตัว อยางที่มี จํา นวนน อยที่สุดสัง กัดหน วยงานโทรทัศนแ ละเว็บไซต มีจํ านวนเท ากั น คิด
เปนรอยละ 4.0
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ตารางที่ 8 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตาม อายุงานในการทํางานขาว
เศรษฐกิจ
อายุงาน
ต่ํากวา 1 ป
1 - 5 ป
6 - 10 ป
11 – 15 ป
16 - 20 ป
20 ปขึ้นไป
รวม

จํานวน
14
50
43
33
38
22
200

รอยละ
7.0
25.0
21.5
16.5
19.0
11.0
100.0

จากตาราง 8 พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 200 คน มีอายุงานในการทํางาน
ขาวเศรษฐกิจ 1 - 5 ป มากที่สุด คิดเปนร อยละ 25.0 รองลงมามีอายุง านในการทํางานข าว
เศรษฐกิจ 6 - 10 ป คิดเปนรอยละ 21.5 สวนกลุมตัวอยางที่มีจํานวนนอยที่สุดมีอายุงานในการ
ทํางานขาวเศรษฐกิจต่ํากวา 1 ป คิดเปนรอยละ 7.0
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1.2 ขอมูลทัศนคติของผูสื่อขาวที่มีตออาชีพการประชาสัมพันธ
ตารางที่ 9 แสดงขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติของผูสื่อขาวที่มีตออาชีพการประชาสัมพันธ
ทัศนคติของผูสื่อขาวที่มีตออาชีพการ
ประชาสัมพันธ
คาเฉลี่ย ระดับ
เห็นดวย
ไมเห็น ไมเห็นดวย (1-5) ทัศนคติ
เห็นดวย เฉยๆ
อยางยิ่ง
ดวย อยางยิ่ง
1. อาชีพการประชาสัมพันธเปน
3
12
47
89
49
อาชีพที่ไมควรจะเลือกสําหรับการ
3.85 เชิงบวก
(1.5)
(6.0)
(23.5)
(44.5)
(24.5)
ทํามาหากิน
2. อาชีพการประชาสัมพันธเปน
อาชีพที่มีความทาทาย

29
(14.5)

132
35
3
(66.0) (17.5) (1.5)

1
(.05)

3.93

เชิงบวก

3. อาชีพการประชาสัมพันธเปน
อาชีพที่เหมาะกับคนที่เปนนัก
แกปญหา

33
(16.5)

131
26
7
(65.5) (13.0) (3.5)

3
(1.5)

3.92

เชิงบวก

4. อาชีพการประชาสัมพันธเปน
อาชีพที่สรางความเขาใจระหวาง
องคกรกับคนทําใหคนทั่วไป

72
(36.0)

117
(58.5)

-

4.28

เชิงบวก
มาก

104
23
24
(52.0) (11.5) (12.0)

1
(0.5)

3.87

เชิงบวก

63
(31.5)

117
(58.5)

2
(1.0)

1
(0.5)

4.20

เชิงบวก

85
(42.5)

95
20
(47.5) (10.0)

-

-

4.32

เชิงบวก
มาก

91
(45.5)

103
(51.5)

-

-

4.43

เชิงบวก
มาก

5. อาชีพการประชาสัมพันธเปน
48
อาชีพที่สื่อสารในสิ่งที่ดี ๆ ออกไปสู
(24.0)
ประชาชนในวงกวาง
6. อาชีพการประชาสัมพันธเปน
อาชีพที่มีความจําเปนตอองคกร
7. อาชีพการประชาสัมพันธเปน
อาชีพที่ผูประกอบอาชีพนี้ตอง
อดทน
8. อาชีพการประชาสัมพันธเปน
อาชีพที่ผูประกอบอาชีพนี้ตองรูจัก
เรียนรูคนอื่น

6
(3.0)

17
(8.5)

6
(3.0)

5
(2.5)
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ตารางที่ 9 แสดงขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติของผูสื่อขาวที่มีตออาชีพการประชาสัมพันธ (ตอ)
ทัศนคติของผูสื่อขาวที่มีตออาชีพการ
ประชาสัมพันธ
คาเฉลี่ย ระดับ
เห็นดวย
ไมเห็น ไมเห็นดวย (1-5) ทัศนคติ
เห็นดวย เฉยๆ
อยางยิ่ง
ดวย . อยางยิ่ง
9. อาชีพการประชาสัมพันธเปน
อาชีพที่ผูประกอบอาชีพนี้ตองรูจัก
เขาใจคนอื่น

80
(40.0)

106
(53.0)

12
(6.0)

2
(1.0)

-

4.32

เชิงบวก
มาก

10. อาชีพการประชาสัมพันธเปน
อาชีพที่ผูประกอบอาชีพนี้จะตองมี 77
คุณสมบัติดานการยอมรับความ
(38.5)
ผิดพลาด

104
(52.0)

18
(9.0)

1
(0.5)

-

4.29

เชิงบวก
มาก

11. อาชีพการประชาสัมพันธเปน
อาชีพที่ผูประกอบอาชีพนี้จะตอง
พรอมจะแกไข ความผิดพลาด

94
(47.0)

98
(49.0)

7
(3.5)

1
(0.5)

-

4.43

เชิงบวก
มาก

12. อาชีพการประชาสัมพันธเปน
อาชีพที่ชวยสงเสริมภาพลักษณ
ขององคกร

98
(49.0)

90
(45.0)

12
(6.0)

-

-

4.43

เชิงบวก
มาก

92
35
7
(46.0) (17.5) (3.5)

4
(2.0)

4.01

เชิงบวก

55
(27.5)

112
29
2
(56.0) (14.5) (1.0)

2
(1.0)

4.08

เชิงบวก

55
(27.5)

92
41
7
(46.0) (20.5) (3.5)

5
(2.5)

3.93

เชิงบวก

21
(10.5)

110
62
3
(55.0) (31.0) (1.5)

4
(2.0)

3.71

เชิงบวก

13. อาชีพการประชาสัมพันธเปน
63
อาชีพที่มีเกียรติเทาๆ กับสื่อมวลชน (31.0)
14. อาชีพการประชาสัมพันธเปน
อาชีพที่ตองแบกรับความ
รับผิดชอบสูง
15. อาชีพการประชาสัมพันธเปน
อาชีพที่ถือเปนหนาตาขององคกร
16. อาชีพการประชาสัมพันธเปน
อาชีพที่จะชวยสนับสนุนองคกรให
เติบโตไดอยางมั่นคง

117

ตารางที่ 9 แสดงขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติของผูสื่อขาวที่มีตออาชีพการประชาสัมพันธ (ตอ)
ทัศนคติของผูสื่อขาวที่มีตออาชีพการ
ประชาสัมพันธ

คาเฉลี่ย ระดับ
เห็นดวย
ไมเห็น ไมเห็นดวย (1-5) ทัศนคติ
เห็นดวย เฉยๆ
อยางยิ่ง
ดวย อยางยิ่ง
17. อาชีพการประชาสัมพันธเปน
อาชีพที่นาเห็นใจ
18. อาชีพการประชาสัมพันธเปน
อาชีพที่ตองใช "ใจ"ทํางานอยาง
หนัก
19. อาชีพการประชาสัมพันธเปน
อาชีพที่ผูประกอบอาชีพนี้ตองมี
ความรอบรู
20. อาชีพการประชาสัมพันธเปน
อาชีพที่ผูประกอบอาชีพนี้ตองคิด
ในแงบวกเสมอ
21. อาชีพการประชาสัมพันธเปน
อาชีพที่ผูประกอบอาชีพนี้ตองมี
service mind
22. อาชีพการประชาสัมพันธเปน
อาชีพของนักโฆษณาชวนเชื่อ
23. อาชีพการประชาสัมพันธเปน
อาชีพที่ผูประกอบอาชีพนี้เปน
เสมือนมือประสาน 10 ทิศ
24. อาชีพการประชาสัมพันธ
เปรียบเสมือนประตูบานแรกของ
องคกรที่จะชวยใหคนทั่วไปรูจัก
องคกร
25. อาชีพการประชาสัมพันธมี
หัวใจสําคัญคือการสื่อสารทํา
ความเขาใจกับคนภายนอกองคกร

16
(8.0)

77
82
23
(38.5) (41.0) (11.5)

2
(1.0)

2.59

เชิงลบ

52
(26.0)

104
36
6
(52.0) (18.0) (3.0)

2
(1.0)

3.99

เชิงบวก

53
(26.5)

135
(67.5)

2
(1.0)

1
(0.5)

4.19

เชิงบวก

43
(21.5)

98
38
20
(49.0) (19.0) (10.0)

1
(0.5)

3.81

เชิงบวก

87
(43.5)

108
(54.0)

-

4.41

เชิงบวก
มาก

21
(10.5)

44
64
59
(22.0) (32.0) (29.5)

12
(6.0)

2.99

กลาง

38
(19.0)

112
44
5
(56.0) (22.0) (2.5)

1
(0.5)

3.91

เชิงบวก

53
(26.5)

111
26
9
(55.5) (13.0) (4.5)

1
(0.5)

4.03

เชิงบวก

56
(28.0)

116
(58.0)

1
(0.5)

4.08

เชิงบวก

4.00

เชิงบวก

คาเฉลี่ยรวม

9
(4.5)

5
(2.5)

18
(9.0)

-

9
(4.5)
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จากตารางที่ 9พบวา กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติของผูสื่อขาวที่มี
ตออาชีพการประชาสัมพัน ธ เทากับ 4.00 ซึ่งจัดวามีทัศนคติเชิง บวกตออาชี พการประชาสัมพั นธ
โดยกลุม ตัว อย างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศ นคติเ ชิง บวกโดยมี คาเฉลี่ ยสูง ที่สุดเท ากัน 3 ด านคือ
อาชี พ การประชาสั ม พั น ธ เ ป น อาชี พ ที่ ผู ป ระกอบอาชี พ นี้ ต อ งรู จั ก เรี ย นรู ค นอื่ น อาชี พ การ
ประชาสัมพันธเปนอาชีพที่ผูประกอบอาชีพนี้จะตองพรอมจะแกไข ความผิดพลาด และอาชีพ การ
ประชาสั ม พั น ธ เ ป น อาชี พ ที่ ช ว ยส ง เสริ ม ภาพลั ก ษณ ข ององค ก ร โดยมี ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 4.43
รองลงมาคือ อาชีพ การประชาสัมพั นธ เปนอาชี พที่ผูประกอบอาชีพ นี้ตอ งมี service mind มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.41 ซึ่งจัดวา มีทัศนคติเชิงบวก สวนทัศนคติที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคื อ อาชีพการ
ประชาสัมพันธเปนอาชีพที่นาเห็นใจ มีคาเฉลี่ยเทากัน คือ 2.59 ซึ่งจัดวามีทัศนคติเชิงลบ
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1.3 ขอมูลทัศนคติของผูสื่อขาวที่มีตอนักประชาสัมพันธ
ตารางที่ 10 แสดงขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติของผูสื่อขาวที่มีตอนักประชาสัมพันธ
ทัศนคติของผูสื่อขาวที่มีตอนักประชาสัมพันธ
คาเฉลี่ย ระดับ
เห็นดวย
ไมเห็น ไมเห็นดวย
(1-5) ทัศนคติ
เห็นดวย เฉยๆ
อยางยิ่ง
ดวย
อยางยิ่ง
1. นักประชาสัมพันธเปนผูที่มี
52
115
28
4
1
4.07 เชิงบวก
ความสุภาพ
(26.0) (57.5) (14.0) (2.0)
(0.5)
2. นักประชาสัมพันธเปนผูที่มี
ความออนโยน นุมนวล
3. นักประชาสัมพันธเปนผูที่มี
ความสามารถมาก
4. นักประชาสัมพันธเปนผูที่มี
องคความรูดี
5. นักประชาสัมพันธเปนผูที่
สามารถแกปญหาได
6. นักประชาสัมพันธเปนผูที่
สามารถตัดสินใจไดฉับไว

40
(20.0)
34
(17.0)
33
(16.5)
52
(26.0)

103
52
(51.5) (26.0)
112
46
(56.0) (23.0)
121
41
(60.5) (20.5)
127
17
(63.5) (8.5)

4
(2.0)
7
(3.5)
4
(2.0)
4
(2.0)

1
(0.5)
1
(0.5)
1
(0.5)

51
(25.5)

115
29
(57.5) (14.5)

67
(33.5)

112
(56.0)

75
(37.5)

109
(54.5)

9. นักประชาสัมพันธเปนผูที่ไม
เกี่ยงแมกระทั่งเรื่องที่เปนเรื่อง
ดานลบขององคกร
10. นักประชาสัมพันธเปนผูที่
มักจะปกปดขอมูล

7. นักประชาสัมพันธเปนผูที่
กระตือรือรนที่จะใหขอมูลเทาที่
ผูสื่อขาวตองการได
8. นักประชาสัมพันธเปนผูที่
ตอบสนองในแงขอมูลขาวสาร
ไดอยางรวดเร็ว

3.89

เชิงบวก

3.86

เชิงบวก

3.91

เชิงบวก

-

4.13

เชิงบวก

4
(2.0)

1
(0.5)

4.06

เชิงบวก

17
(8.5)

4
(2.0)

-

4.21

เชิงบวก
มาก

12
(6.0)

4
(2.0)

-

4.27

เชิงบวก
มาก

59
(29.5)

95
25
(47.5) (12.5)

19
(9.5)

2
(1.0)

3.95

เชิงบวก

20
(10.0)

55
55
54
(27.5) (27.5) (27.0)

16
(8.0)

2.96

กลาง
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ตารางที่ 10 แสดงขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติของผูสื่อขาวที่มีตอนักประชาสัมพันธ (ตอ)
ทัศนคติของผูสื่อขาวที่มีตอนักประชาสัมพันธ

คาเฉลี่ย ระดับ
ไมเห็น ไมเห็นดวย (1-5) ทัศนคติ
เห็นดวย
เห็นดวย เฉยๆ
ดวย
อยางยิ่ง
อยางยิ่ง
11. นักประชาสัมพันธนอกจาก
การใหขอมูลขององคกรแลว ยัง
สามารถใหขอมูลอื่นๆ ที่มี
ประโยชนกับการทํางานขาวได
12. นักประชาสัมพันธเปนผูที่
เขาใจหลักการทํางานขาวของ
ผูสื่อขาวเปนอยางดี
13. นักประชาสัมพันธเปนผูที่
เขาใจวาขาวสารมีความสําคัญ
14. นักประชาสัมพันธเปนผูที่รู
ถึงความตองการที่แตกตางกัน
ของผูสื่อขาวในสื่อมวลชนแตละ
ประเภท
15. นักประชาสัมพันธเปนผูที่รู
วาผูสื่อขาวตองการอะไร
16. นักประชาสัมพันธเปนผูที่มี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
องคกรของตนเอง
17. นักประชาสัมพันธเปนมือ
อาชีพที่เขาใจงานประชาสัมพันธอยางแทจริง
18. นักประชาสัมพันธเปนผูที่
มองแตดานดีขององคกรตนเอง
เสมอ
19. นักประชาสัมพันธเปนผูที่
สามารถเขียนขาวไดดี

48
(24.0)

115
34
(57.5) (17.0)

3
(1.5)

-

4.04

เชิงบวก

54
(27.)0

96
35
(48.0) (17.5)

12
(6.0)

3
(1.5)

3.93

เชิงบวก

55
(27.5)

124
(62.0)

16
(8.0)

5
(2.5)

-

4.15

เชิงบวก

52
(26.0)

117
21
(58.5) (10.5)

9
(4.5)

1
(0.5)

4.05

เชิงบวก

47
(23.5)

113
32
(56.5) (16.0)

6
(3.0)

2
(1.0)

3.99

เชิงบวก

76
(38.0)

111
(55.5)

-

1
(0.5)

4.31

เชิงบวก
มาก

57
(28.5)

98
41
(49.0) (20.5)

2
(1.0)

2
(1.0)

4.03

เชิงบวก

28
(14.0)

46
54
58
(23.0) (27.0) (29.0)

14
(7.0)

3.08

กลาง

22
(11.0)

90
65
(45.0) (32.5)

5
(2.5)

3.53

เชิงบวก

12
(6.0)

18
(9.0)
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ตารางที่ 10 แสดงขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติของผูสื่อขาวที่มีตอนักประชาสัมพันธ (ตอ)
ทัศนคติของผูสื่อขาวที่มีตอนักประชาสัมพันธ
เห็นดวย
อยางยิ่ง
20. นักประชาสัมพันธเปนผูที่
33
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
(16.5)
21. นักประชาสัมพันธเปนผูที่มี
36
จรรยาบรรณวิชาชีพ
(18.0)
22. นักประชาสัมพันธเปนผูที่
28
มักจะขอรองใหสื่อลงขาวให
(14.0)
23. นักประชาสัมพันธเปนผูที่ให 31
ความรวมมือกับสื่อเปนอยางดี (15.5)
24. นักประชาสัมพันธเปนผูที่
49
ปฏิบัติตอผูสื่อขาวทุกคนอยาง
(24.5)
เทาเทียมกัน
25. นักประชาสัมพันธเปนผูที่
62
มนุษยสัมพันธที่ดี
(31.0)
26. นั กประชาสั ม พั นธ เ ป นผู
29
ที่พ ร อ มเสมอที่ จ ะสร า งความ
(14.5)
สัมพันธในแบบพี่นองกับผูสื่อขาว
27.นักประชาสัมพันธพรอมเสมอ 36
ที่จะใหความเปนกันเองกับผูสื่อขาว (18.0)
28.นักประชาสัมพันธเปนผูที่มี
44
ความจริงใจตอผูสื่อขาว
(22.0)
29. นักประชาสัมพันธเปนผูที่มี
53
ใจรักการบริการ
(26.5)
30. นักประชาสัมพันธเปนผูที่
มักจะจัดกิจกรรมสรางความ
สัมพันธที่ดีกับสื่ออยูตลอดเวลา

31
(15.5)

เห็นดวย เฉยๆ
111
(55.5)
100
(50.0)
76
(38.0)
120
(60.0)

47
(23.5)
57
(28.5)
44
(22.0)
42
(21.0)

คาเฉลี่ย
ไมเห็น ไมเห็นดวย (1-5)
ดวย
อยางยิ่ง
7
2
3.83
(3.5)
(1.0)
4
3
3.81
(2.0)
(1.5)
38
14
2.67
(19.0)
(7.0)
4
3
3.86
(2.0)
(1.5)

69
47
24
(34.5) (23.5) (12.0)

ระดับ
ทัศนคติ
เชิงบวก
เชิงบวก
กลาง
เชิงบวก

11
(5.5)

3.61

เชิงบวก

109
27
(54.5) (13.5)

2
(1.0)

-

4.16

เชิงบวก

98
67
(49.0) (33.5)

6
(3.0)

-

3.75

เชิงบวก

112
51
(56.0) (25.5)
78
57
(39.0) (28.5)

1
(0.5)
14
(7.0)

-

3.92

เชิงบวก

7
(3.5)

3.69

เชิงบวก

115
30
(57.5) (15.0)

1
(0.5)

1
(0.5)

4.09

เชิงบวก

95
64
(47.5) (32.0)

10
(5.0)

-

3.74

เชิงบวก

3.85

เชิงบวก

คาเฉลี่ยรวม
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จากตารางที่ 10 พบวา กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติของผูสื่อขาว
ที่มี ตอ นักประชาสัมพัน ธ เทา กับ 3.85 ซึ่ งจั ดว ามีทั ศนคติ เชิ งบวกตอ นักประชาสัมพัน ธ โดยกลุ ม
ตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติดานนักประชาสัมพันธเปนผูที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
องคกรของตนเอง มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดเทากับ 4.31 รองลงมาคือ ทัศนคติดานนักประชาสัมพันธเปนผู
ที่ตอบสนองในแงขอมูลขาวสารไดอยางรวดเร็ว มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27 สวนทัศนคติที่มีคาเฉลี่ย
นอยที่สุดคือ นักประชาสัมพันธเปนผูที่มักจะขอรองใหสื่อลงขาวให มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.67 ซึ่งจัดวา
มีทัศนคติในระดับกลาง

123

1.4 ขอมูลทัศนคติของผูสื่อขาวที่มีตอกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ
ตารางที่ 11 แสดงขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติของผูสื่อขาวที่มีตอกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ
ทัศนคติของผูสื่อขาวที่มีตอ
กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ
เห็นดวย
เห็นดวย เฉยๆ
อยางยิ่ง

คาเฉลี่ย ระดับ
ไมเห็น ไมเห็นดวย (1-5) ทัศนคติ
ดวย อยางยิ่ง

1. กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ
เปนสิ่งจําเปนสําหรับผูสื่อขาว

29
(14.5)

98
60
(49.0) (30.0)

10
(5.0)

3
(1.5)

3.70

เชิงบวก

2. ถาคุณมีโอกาส คุณยินดีที่
จะเขารวมกิจกรรมสื่อมวลชน
สัมพันธเสมอ

21
(10.5)

105
67
(52.5) (33.5)

4
(2.0)

3
(1.5)

3.69

เชิงบวก

3. กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ
ชวยใหการทําขาวของคุณ
สะดวกขึ้น

28
(14.0)

118
48
(59.0) (24.0)

4
(2.0)

2
(1.0)

3.83

เชิงบวก

4. กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ
เปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหการทํา
ขาวของคุณราบรื่น

23
(11.5)

111
57
(55.5) (28.5)

6
(3.0)

3
(1.5)

3.73

เชิงบวก

5. คุณยินดีที่จะเขารวมกิจกรรม
สื่อมวลชนสัมพันธ

20
(10.0)

123
53
(61.5) (26.5)

2
(1.0)

2
(1.0)

3.79

เชิงบวก

6. การเข า ร ว มกิ จ กรรม
สื่ อ มวลชนสั ม พั น ธ ไม ใ ช ก าร
กระทํา ที่ ผิ ด จรรยาบรรณ
วิ ช าชี พ สื่ อ มวลชน

17
(8.5)

126
49
(63.0) (24.5)

6
(3.0)

2
(1.0)

3.75

เชิงบวก

7. นักประชาสัมพันธควรจัดให
มีกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ
ตอไป

15
(7.5)

116
63
(58.0) (31.5)

4
(2.0)

2
(1.0)

3.69

เชิงบวก
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ตารางที่ 11 แสดงขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติของผูสื่อขาวที่มีตอกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ (ตอ)
ทัศนคติของผูสื่อขาวที่มีตอ
กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ
คาเฉลี่ย ระดับ
เห็นดวย
ไมเห็น ไมเห็นดวย (1-5) ทัศนคติ
เห็นดวย เฉยๆ
อยางยิ่ง
ดวย อยางยิ่ง
8.การเข า ร ว มกิ จ กรรม
สื่ อ มวลชนสั ม พั น ธ จ ะสร า ง
ความสั ม พั น ธ ที่ ดี ร ะหว า ง
ผู สื่ อ ข า วกั บ แหล ง ข า ว
9. กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ
ใหความรูที่สามารถนําไปปรับ
ใชกับการทํางานได
10. กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ
ทําใหคุณไดถามคําถามกับ
แหลงขาวโดยตรง
11. กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ
ทําใหคุณเกิดความเขาใจในตัว
แหลงขาว
12. กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ
ทําใหคุณเกิดความเขาใจใน
องคกร

33
(16.5)

136
29
(68.0) (14.5)

-

2
(1.0)

3.99

เชิงบวก

24
(12.0)

116
53
(58.0) (26.5)

5
(2.5)

2
(1.0)

3.78

เชิงบวก

39
(19.5)

130
26
(65.0) (13.0)

3
(1.5)

2
(1.0)

4.01

เชิงบวก

34
(17.0)

130
33
(65.0) (16.5)

1
(0.5)

2
(1.0)

3.97

เชิงบวก

29
(14.5)

127
39
(63.5) (19.5)

3
(1.5)

2
(1.0)

3.89

เชิงบวก

3.82

เชิงบวก

คาเฉลี่ยรวม

จากตารางที่ 11พบวา กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติของผูสื่อขาวที่
มีตอ กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ เทากับ 3.82 ซึ่งจัดว ามีทัศนคติ เชิงบวกตอ กิจกรรมสื่อมวลชน
สัมพันธ โดยกลุ มตัวอยางมีความคิดเห็น เกี่ยวกับทั ศนคติดานกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธทํา ใหไ ด
ถามคําถามกับแหลงขาวโดยตรง มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดเทากับ 4.01 รองลงมาคือ ทัศนคติดานการเขา
รวมกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธจะสรางความสัมพันธที่ดีระหวางผูสื่อขาวกับแหลงขาว มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.99 ซึ่งจัดวามีทัศนคติเชิงบวก สวนทัศนคติที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ถามีโอกาส คุณยินดี
ที่จะเขารวมกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธเสมอ และนักประชาสัมพันธควรจัดใหมีกิจกรรมสื่อมวลชน
สัมพันธตอไป มีคาเฉลี่ยเทากัน คือ 3.69 ซึ่งจัดวามีทัศนคติเชิงบวก
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ตอนที่ 2 ผลการวิจัยที่นํามาอธิบายในเชิงวิเคราะห เพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ผู สื่อข าวสายเศรษฐกิ จที่มี เพศ อายุงาน และสาขาวิชาที่สําเร็จการศึ กษา
แตกตางกันมีทัศนคติตออาชีพการประชาสัมพันธแตกตางกัน
ตารางที่ 12 แสดงผลการเปรียบเที ยบความคิดเห็ นเกี่ยวกับทัศ นคติต ออาชี พการประชาสัม พัน ธ
ของ กลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง

ทัศนคติตออาชีพการประชาสัมพันธ
S.D.
X
3.97
.463
4.01
.334

t

Sig.

.699

.485

จากตาราง 12พบวา ผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจที่มีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติตอ
อาชีพการประชาสัมพันธ ไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
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ตารางที่ 13 แสดงผลการเปรียบเที ยบความคิดเห็ นเกี่ยวกับทัศ นคติต ออาชี พการประชาสัม พัน ธ
ของ กลุมตัวอยาง จําแนกตามอายุงานในการทํางานขาวเศรษฐกิจ
กลุมที่
1
2
3
4
5
6

อายุงาน
ต่ํากวา 1 ป
1 - 5 ป
6 - 10 ป
11 – 15 ป
16 - 20 ป
20 ปขึ้นไป

X

3.96
3.93
3.91
4.05
4.08
4.11

S.D.
.273
.341
.500
.285
.327
.365

F

Sig.

1.792

.116

จากตาราง 13 พบวา ผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจที่มีอายุงานในการทํางานขาวเศรษฐกิจแตกตางกันมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติตออาชี พ การประชาสัม พั นธ ไม แตกตา งกัน ซึ่ง ไม ส อดคล องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว
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ตารางที่ 14 แสดงผลการเปรีย บเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกั บทัศ นคติ ตออาชีพการประชาสัมพัน ธ
ของ กลุมตัวอยาง จําแนกตามสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา
สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา
สาขานิเทศศาสตร/วารสารศาสตร/
สื่อสารมวลชน
สาขาอื่น ๆ

ทัศนคติตออาชีพการประชาสัมพันธ
S.D.
X
3.97

.390

4.04

.341

t

Sig.

1.364 .174

จากตาราง 14 พบวา ผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจที่มีส าขาวิช าที่สําเร็จการศึกษาแตกตางกันมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติตออาชีพการประชาสัมพันธ ไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว

128

สมมติฐานที่ 2 ผูสื่อขาวสายเศรษฐกิ จที่มี เพศ อายุงาน และสาขาวิชาที่สําเร็จการศึ กษา
แตกตางกันมีทัศนคติตอนักประชาสัมพันธแตกตางกัน
ตารางที่ 15 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติตอนักประชาสัมพันธของ กลุม
ตัวอยาง จําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง

ทัศนคติตอนักประชาสัมพันธ
S.D.
X
3.85
.503
3.85
.453

t

Sig.

-.070

.994

จากตาราง 15 พบวา ผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจที่มีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติตอ
นักประชาสัมพันธ ไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว

129

ตารางที่ 16 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติตอนักประชาสัมพันธของ กลุม
ตัวอยาง จําแนกตามอายุงานในการทํางานขาวเศรษฐกิจ
กลุมที่
1
2
3
4
5
6

อายุงาน
ต่ํากวา 1 ป
1 - 5 ป
6 - 10 ป
11 – 15 ป
16 - 20 ป
20 ปขึ้นไป

X

3.88
3.78
3.75
3.86
3.97
3.96

S.D.
.287
.344
.657
.496
.413
.345

F

Sig.

1.417

.220

จากตาราง 16 พบวา ผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจที่มีอายุงานในการทํางานขาวเศรษฐกิจแตกตางกันมี
ความคิดเห็ นเกี่ยวกับทั ศนคติตอนักประชาสัมพันธ ไม แตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกั บสมมติฐาน
ที่ตั้งไว
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ตารางที่ 17 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติตอนักประชาสัมพันธของ กลุม
ตัวอยาง จําแนกตามสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา
สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา
สาขานิเทศศาสตร/วารสารศาสตร/
สื่อสารมวลชน
สาขาอื่น ๆ

ทัศนคติตอนักประชาสัมพันธ
S.D.
X
3.85

.473

3.85

.456

t

Sig.

-.119 .906

จากตาราง 17 พบวา ผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจที่มีส าขาวิช าที่สําเร็จการศึกษาแตกตางกันมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติตอนักประชาสัมพันธ ไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
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สมมติฐานที่ 3 ผู สื่อข าวสายเศรษฐกิ จที่มี เพศ อายุงาน และสาขาวิชาที่สําเร็จการศึ กษา
แตกตางกันมีทัศนคติตอกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธแตกตางกัน
ตารางที่ 18 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติตอกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ
ของ กลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง

ทัศนคติตอกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ
S.D.
X
3.89
.725
3.79
.470

t

Sig.

1.209

.228

จากตาราง 18 พบวา ผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจที่มีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติตอ
กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ ไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
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ตารางที่ 19 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติตอกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ
ของ กลุมตัวอยาง จําแนกตามอายุงานในการทํางานขาวเศรษฐกิจ
กลุมที่
1
2
3
4
5
6

อายุงาน
ต่ํากวา 1 ป
1 - 5 ป
6 - 10 ป
11 – 15 ป
16 - 20 ป
20 ปขึ้นไป

X

3.93
3.83
3.77
3.79
3.80
3.87

S.D.
.363
.490
.810
.506
.382
.519

F

Sig.

.260

.934

จากตาราง 19 พบวา ผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจที่มีอายุงานในการทํางานขาวเศรษฐกิจแตกตางกันมี
ความคิดเห็นเกี่ย วกับ ทัศนคติตอ กิจกรรมสื่อมวลชนสั มพัน ธ ไมแ ตกตา งกั น ซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว
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ตารางที่ 20 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติตอกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ
ของ กลุมตัวอยาง จําแนกตามสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา
สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา
สาขานิเทศศาสตร/วารสาร
ศาสตร/สื่อสารมวลชน
สาขาอื่น ๆ

ทัศนคติตอกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ
S.D.
X
3.79

.591

3.86

.480

t

Sig.

-.918 .360

จากตาราง 20 พบวา ผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจที่มีส าขาวิช าที่สําเร็จการศึกษาแตกตางกันมีความ
คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ทั ศ นคติ ต อ กิ จ กรรมสื่ อ มวลชนสั ม พั น ธ ไม แ ตกต า งกั น ซึ่ ง ไม ส อดคล อ งกั บ
สมมติฐานที่ตั้งไว
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บทที่ 6
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยเรื่ อง “ทัศนคติของผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจที่ มีตออาชี พการประชาสัมพั นธ
และกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงทัศนคติของผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจที่
มีตออาชีพการประชาสัมพันธ นักประชาสัมพันธ และกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ การวิจัยครั้ง นี้
แบงระเบียบวิธีวิจัยออกเปน 2 ลักษณะ คือการสัมภาษณเชิงลึกผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจ โดยเลือก
กระจายตามอายุการทํางาน เพื่อนํามาสรางแบบสอบถาม และสวนที่ 2 ทําการวิจัยเชิง สํารวจ
ดําเนินการตอจากการสัมภาษณเชิงลึก โดยสํารวจทัศนคติของผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจที่มีตออาชีพ
การประชาสั ม พั น ธ นั ก ประชาสั ม พั น ธ และกิ จ กรรมสื่ อ มวลชนสั ม พั น ธ ใช แ บบสอบถาม
(Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ในประเด็นตางๆ คือ ทัศนคติของผูสื่อขาว
ที่มีตออาชีพการประชาสัมพันธ ทัศนคติของผูสื่อขาวที่มีตอนักประชาสัมพันธ ทัศนคติของผูสื่อขาว
ที่มีตอกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ สรุปผลการวิจัยไดดังตอไปนี้
สรุปผลการวิจัย

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางจากการวิจัยเชิงสํารวจ
จากกลุมตัวอยางผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจจํานวนทั้งหมด 200 คน พบวาเปนเพศหญิงมาก
ที่ สุ ด อายุ เ ฉลี่ ย ของกลุ ม ตั ว อย า ง คื อ 35.14 ป กลุ ม ตั ว อย า งทั้ ง หมดจบการศึ ก ษาใน
ระดับอุดมศึกษา โดยจบการศึกษาจากสาขานิเทศศาสตร/วารสารศาสตร/สื่อสารมวลชน มากที่สุด
ดํารงตําแหนงเปนผูสื่อขาวมากที่สุด และสังกัดหนวยงาน หนังสือพิมพมากที่สุด โดยมีอายุงานใน
การทํางานขาวเศรษฐกิจ 1 - 5 ป มากที่สุด รองลงมามีอายุงานในการทํางานขาวเศรษฐกิจ 6 – 1ป
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สวนที่ 2 ทัศนคติของผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจที่มีตออาชีพการประชาสัมพันธ
2.1 ผลการสัมภาษณเชิงลึก
จากการสัม ภาษณ ทัศนคติ ของผู สื่อขาวสายเศรษฐกิจ ที่มี ตอ อาชี พการประชาสั มพั นธ
สามารถสรุปรายละเอียดไดวา ผูประกอบอาชี พการประชาสัมพันธเปนผู ที่จะตอ งพรอมรับมือกั บ
ความท าทาย เปนนักแกปญ หาที่ดี มีความอดทน รูจักเรียนรูและเข าใจคนอื่น ตองใช ใจทํางาน
อยางหนัก คิดในแงบวกเสมอ รวมถึงมีใจรักการบริการ ในการทํางานแตละครั้งอาจเกิดปญหา นัก
ประชาสั ม พั น ธ จ ะต อ งคอยแก ไ ขป ญ หานั้ น รวมถึ ง การอดทนต อ แรงกดดั น จากผู บ ริ ห ารและ
ผูสื่อขาว เพื่ อให งานออกมาประสบผลสําเร็ จ นอกจากนั้ นผู ที่ประกอบอาชีพการประชาสัมพั นธ
จะตองมีความรอบรู เปนเสมือนมือประสาน 10 ทิศ และจําเปนตองมีคุณสมบัติดานการยอมรับ
ความผิดพลาดขององคกรและพรอมที่จะแกไขความผิดพลาดนั้น ตองมี ความรับผิดชอบสูง และ
ตองใหขอมูลที่มีความชัดเจน ถูกตอง เพื่อใหผูรับสารเกิดความเขาใจไดอยางถูกตอง
นอกจากนั้นคุณ สมบัติของผูประกอบอาชี พแลว อาชีพ การประชาสัม พันธยั งเปนอาชี พที่
เผยแพรขอมูลขาวสาร ผานทางสื่ อต างๆ ออกไปสู ประชาชนในวงกวาง เพื่ อสรางความเขาใจ
ระหวางองคกรกับคนทั่วไป โดยเปนการนําเสนอขอมูลในดานบวก รวมถึงทําใหคนทั่วไปไดเขาใจ
ในองคก รของตัว เองไดถูกตอ ง อาชีพการประชาสัม พัน ธจึ งเปน อาชีพที่ มีความจํา เปนตอ องคก ร
และอาชีพการประชาสัมพัน ธยังเปนอาชีพที่จ ะช วยสนับสนุนองคกรใหเ ติบโตไดอยางมั่นคง โดย
การประชาสัมพันธจะชวยเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ เปรียบเสมือนกับประตูบานแรกขององคกร
ที่จะชวยใหคนทั่วไปรูจักองคกร และการประชาสัมพันธยัง สรางภาพลั กษณ ที่ดี บอกเลาเรื่องราว
ขององคกรตนตอสังคมใหประชาชนรับทราบในทางบวก
จากคุณ สมบัติ ของของผูประกอบชี พการประชาสัม พันธ และบทบาท ความสํ าคัญตอ
องคก ร สามารถสรุปทิ ศทางทัศนคติของผูสื่ อข าวเศรษฐกิ จ วา เปนไปในทิ ศทางบวก เนื่ องจากมี
ทั ศ นคติ ว า ผู ที่ จ ะประกอบอาชี พ การประชาสั ม พั น ธ ไ ด นั้ น จะต อ งมี บุ ค ลิ ก ภาพ ความรู
ความสามารถ และความรับผิดชอบในลักษณะเฉพาะ เพราะลักษณะการทํางานของอาชีพการ
ประชาสัมพันธที่ตองเกี่ยวของ ประสานงานกับบุคคลหลายฝาย ทําใหจําเปนตองมีความรอบรูและ
มีความสามารถสูง รวมถึง ตองมีความรับผิ ดชอบสูง ในการทํางาน ถ าหากไม มีคุณ สมบัติ เฉพาะ
เหลานี้ การทํางานประชาสัมพัน ธจะประสบผลสําเร็จ ไดยาก สวนในดานบทบาทของอาชีพการ
ประสั มพั นธก็มีค วามจําเป นและจะชว ยสนับสนุนให องคก รเติบ โตไดอย างมั่นคง นอกจากนั้น มี
ผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจ ที่มีความเห็น วา อาชีพการประชาสัมพันธนั้นเปนอาชีพที่ มีเกี ยรติเทาๆ กับ
สื่อมวลชน อยางไรก็ตาม ยังมีผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจบางทานที่มีความเห็นแตกตางออกไปในทาง
ลบวา อาชีพ การประชาสัมพั นธไ มใ ชอ าชี พที่ ตนเองจะเลื อกกระทํ า เพราะตอ งพึ่ งพาผู อื่นในการ
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ทํางานใหประสบผลสํ าเร็ จ และการประชาสั ม พั น ธ เ ปรียบเหมื อนนั กโฆษณาชวนเชื่ อ เพราะ
นําเสนอขอ มูล ในทางบวกเพีย งดานเดียว และยังมี ผูสื่ อขา วสายเศรษฐกิจที่มี ความเห็นวา อาชีพ
การประชาสัมพันธนั้นเปนอาชีพที่นาเห็นใจ เพราะมีความยากลําบากในการทํางาน
2.2 ผลการวิจัยเชิงสํารวจ
กลุมตัวอยางผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติของผูสื่อขาวที่
มีตออาชีพการประชาสัมพันธ เทากับ 4.00 ซึ่งจัดวามีทัศนคติเชิงบวกตออาชีพการประชาสัมพันธ
โดยกลุม ตัว อย างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศ นคติเ ชิง บวกโดยมี คาเฉลี่ ยสูง ที่สุดเท ากัน 3 ด านคือ
อาชี พ การประชาสั ม พั น ธ เ ป น อาชี พ ที่ ผู ป ระกอบอาชี พ นี้ ต อ งรู จั ก เรี ย นรู ค นอื่ น อาชี พ การ
ประชาสัมพันธเปนอาชีพที่ผูประกอบอาชีพนี้จะตองพรอมจะแกไขความผิดพลาด และอาชีพ การ
ประชาสั ม พั น ธ เ ป น อาชี พ ที่ ช ว ยส ง เสริ ม ภาพลั ก ษณ ข ององค ก ร โดยมี ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 4.43
รองลงมาคือ อาชีพ การประชาสัมพั นธ เปนอาชี พที่ผูประกอบอาชีพ นี้ตอ งมี service mind มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.41 ซึ่งจัดวา มีทัศนคติเชิงบวก สวนทัศนคติที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคื อ อาชีพการ
ประชาสัมพัน ธเ ปนอาชีพที่ นาเห็นใจ มีคาเฉลี่ยเทากัน คือ 2.59 ซึ่งจัดวามีทัศนคติเชิงลบ และ
อาชีพการประชาสัม พันธเ ปน อาชีพของนักโฆษณาชวนเชื่อ มีคา เฉลี่ยเท ากับ 2.99 ซึ่งจัด วามี
ทัศนคติปานกลาง
ทัศนคติของผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจที่มีตออาชีพการประชาสัมพันธ จากการวิจัยสัมภาษณ
เชิงลึกและการวิจัยเชิงสํารวจ สรุปผลการวิจัยไดว าเปน ไปในทิศทางบวก โดยจากการวิจัยเชิ ง
สํารวจผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจมีคาเฉลี่ยทัศนคติที่มีตออาชี พการประชาสั มพันธในเชิงบวก โดยมี
คาเฉลี่ยสูงที่สุดเทากัน 3 ดานคือ อาชีพ การประชาสั มพันธเปนอาชีพที่ผูประกอบอาชีพนี้ตองรูจัก
เรียนรูคนอื่น อาชี พการประชาสัมพันธเปนอาชีพที่ผูประกอบอาชีพนี้จะตองพรอมจะแกไ ขความ
ผิดพลาด และอาชีพการประชาสัมพันธเปนอาชีพที่ชวยสงเสริมภาพลักษณขององคกร รองลงมา
คือ อาชีพการประชาสัมพันธเปนอาชีพที่ผูประกอบอาชีพ นี้ตองมีใจรักการบริการ (service mind)
ซึ่งสอดคลองกับการสัมภาษณเชิงลึก ที่ผูสื่อขาวสวนใหญจะมีความคิดเห็นวาผูที่จะประกอบอาชีพ
การประชาสั ม พั นธ ไ ดนั้น จะต องมี บุคลิ ก ภาพ ความรูความสามารถ และความรั บผิ ดชอบใน
ลั ก ษณะเฉพาะ เพราะลั ก ษณะการทํ า งานของอาชี พ การประชาสั ม พั น ธ ที่ ต อ งเกี่ ย วข อ ง
ประสานงานกับบุคคลหลายฝาย ทําใหจําเปนตองมีความรอบรูและมีความสามารถสูง รวมถึงตอง
มีความรับผิดชอบสูงในการทํางาน ถาหากไมมีคุณสมบัติเฉพาะเหลานี้ การทํางานประชาสัมพันธ
จะประสบผลสําเร็จ ไดยาก สวนในดา นบทบาทของอาชีพการประสัมพันธก็มีความจําเปนและจะ
ชวยสนับสนุนใหองคกรเติบโตไดอยางมั่นคง นอกจากนั้น มีผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจที่มีความเห็นวา
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อาชีพการประชาสัมพันธนั้นเปนอาชีพที่มีเกียรติเทาๆ กับสื่อมวลชน อยางไรก็ตามจากการสรุปผล
จากวิจัยทั้ง สองแบบยั งมี ทัศนคติ สวนที่มี ทิศทางเปน ไปในทางลบในทางเดียวกันวาอาชี พการ
ประชาสั มพั นธ เป นอาชีพ ที่น าเห็น ใจ สอดคลอ งกั บความคิด เห็ นจากการสัม ภาษณ เชิ งลึ กของ
ผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจที่มีความเห็นวา อาชีพการประชาสัมพันธนั้นเปนอาชีพที่นาเห็นใจ เพราะมี
ความยากลําบากในการทํา งาน สวนในทัศ นคติ วาอาชีพ การประชาสัมพันธ เปน อาชีพของนัก
โฆษณาชวนเชื่อ มีทัศนคติปานกลาง
สวนที่ 3 ทัศนคติของผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจที่มีตอนักประชาสัมพันธ
3.1 ผลการสัมภาษณเชิงลึก
จากทัศนคติ ของผูสื่อข าวสายเศรษฐกิจที่มีตอ นักประชาสัมพันธสามารถสรุปไดว า นั ก
ประชาสัมพันธ จะตองมีบุคลิ กภาพที่สุภ าพ มี ความเปน ผูใ หญ นอกจากนั้นนักประชาสัมพันธ
จะตอ งมีความสามารถ คือ เกง มี องคค วามรูที่ดี มีความสามารถในการแกปญ หาได สามารถ
ตัดสินใจไดฉั บไว ที่สําคัญ คือ นักประชาสัมพันธจะตอ งใหขอมูลขาวสาร และรายละเอีย ดกั บ
ผูสื่อขาว และตองมีความกระตือรือรนในการใหขอมูล การทํางานของนักประชาสัมพันธ จะตองมี
ตารางงานที่ชัดเจน เขียนขาวดี ทํางานมี จรรยาบรรณ มี ประสิทธิภาพ ในดานพฤติกรรมและการ
ใหความรวมมือของนักประชาสัมพันธ คือนักประชาสัมพันธไมควรขอรองใหผูสื่อขาวลงขาวให มี
การที่เสนอตัวชวยในกิจกรรมตางๆ มีการใหความรวมมือในการทํางานเปนอยางดี นอกจากนั้นนัก
ประชาสัมพันธตองมีใจรักการบริการ การปฏิบัติกับสื่อทุกคนอยางเทาเทียมกัน มีความเปนกันเอง
กับ ผูสื่อข าว เต็ม ใจติด ตอ ผูบริ หารให และมีการบริ การที่ดีเ ยี่ยม นอกจากนั้นนักประชาสัมพันธ
จะตอ งมี ความรูความเข าใจเกี่ ยวกับ ผูสื่ อข าวและสื่อ มวลชน คื อ เข าใจหลั กการสื่อสารและการ
ทํางานของสื่อ รูวาผูสื่อข าวตองการอะไร รู ความแตกตา งของสื่อแตล ะแหง แตล ะประเภท นั ก
ประชาสัมพัน ธยังตอ งเขาใจวาข าวสารมีค วามสําคัญ และตอบสนองความตอ งการของสื่อ นัก
ประชาสัมพันธยังตองมีความเปนมืออาชีพ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับองคกรของตนเอง รวมถึง
มีความสัมพันธและความจริงใจที่ดีตอนักขาว
โดยปจจัยสําคัญที่ทําใหผูสื่อขาวชื่นชอบนักประชาสัมพันธถูกกลาวถึงมากที่สุดคือ
1. การใหขอมูล รายละเอียด และความกระตือรือรนตอบคําถามของนักประชาสัมพันธ
2. การใหความรวมมือในการทํางานและการประสานงานตางๆ ของนักประชาสัมพันธ
3. ความมีมนุษยสัมพันธที่ดีของนักประชาสัมพันธ
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จากทัศนคติที่มี ตอนักประชาสัมพั นธ ของผู สื่อขาวสายเศรษฐกิจ สามารถสรุปทิศทางว า
เปนไปในทางบวก เนื่องจากความเห็นวานักประชาสัมพันธจะตองมีคุณลักษณะเฉพาะหลายอยาง
เพื่อใหการทํางานประชาสัมพันธเปนไปอยางราบรื่น และประสบผลสําเร็จ ในทางกลับกัน หากนัก
ประชาสัมพั นธข าดคุณลักษณะดัง กล าวการทํางานก็จะไมเ ปน ไปดวยความราบรื่น และประสบ
ผลสําเร็จไดยาก และนักประชาสัมพันธคนใดที่ไมมีคุณสมบัติและคุณลักษณะดังที่กลาวมา หรือมี
นอยก็จะทําใหทัศนคติเปนไปในทางลบไดดวยเชนกัน
3.2 ผลการวิจัยเชิงสํารวจ
กลุมตัวอยางผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติของผูสื่อขาวที่
มีตอ นักประชาสั มพันธ เทากับ 3.85 ซึ่ งจัดวามี ทัศนคติ เชิง บวกตอ นักประชาสั มพันธ โดยกลุ ม
ตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติดานนักประชาสัมพันธเปนผูที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
องคกรของตนเอง มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดเทากับ 4.31 รองลงมาคือ ทัศนคติดานนักประชาสัมพันธเปนผู
ที่ตอบสนองในแงขอมูลขาวสารไดอยางรวดเร็ว มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27 สวนทัศนคติที่มีคาเฉลี่ย
นอยที่สุดคือ นักประชาสัมพันธเปนผูที่มักจะขอรองใหสื่อลงขาวให มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.67 ซึ่งจัดวา
มีทัศนคติในระดับกลาง
ทัศนคติของผูสื่อขา วสายเศรษฐกิจที่มี ตอนั กประชาสัมพันธ จากการวิจั ยแบบสัมภาษณ
เชิงลึกและจากการวิจัยเชิงสํารวจ สามารถสรุปผลไดวามีทิศทางไปในทางเดียวกัน คือทิศทางบวก
โดยจากการวิจัยเชิงสํารวจผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจมีคาเฉลี่ยทัศนคติที่มีตอนักประชาสัมพันธในเชิง
บวก โดยกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติดานนักประชาสัมพันธเปนผูที่มีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับองคกรของตนเอง มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ทัศนคติดานนักประชาสัมพันธ
เปนผูที่ตอบสนองในแง ขอมูล ขา วสารไดอยางรวดเร็ ว สวนทั ศนคติที่มี คาเฉลี่ยนอยที่สุ ดคือ นัก
ประชาสัมพันธเปนผูที่มักจะขอรองใหสื่อลงขาวให ซึ่งจัดวามีทัศนคติในระดับกลาง ทั้งนี้สอดคลอง
กับการสัม ภาษณเ ชิ ง ลึ กที่ผู สื่ อขาวส วนใหญ มี ทัศนคติที่มีทิศทางเปนไปในทางบวก เนื่องจาก
ความเห็ น ว า นั ก ประชาสั ม พั น ธ จ ะต อ งมี คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะหลายอย า ง เพื่ อ ให ก ารทํ า งาน
ประชาสัมพันธเปนไปอยางราบรื่น และประสบผลสําเร็จ
โดยปจจัยสําคัญที่ทําใหผู สื่อขาวชื่ นชอบนักประชาสัมพั นธ ถูกกลาวถึง มากที่สุดคือ 1.
การใหขอมูล รายละเอียด และความกระตือ รือรนตอบคําถามของนั กประชาสัมพั นธ 2. การให
ความรวมมือในการทํางานและการประสานงานต างๆ ของนักประชาสัมพันธ 3. ความมีมนุษย
สัมพันธที่ดีของนักประชาสัมพันธ
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จากทัศนคติที่มี ตอนักประชาสัมพั นธ ของผู สื่อขาวสายเศรษฐกิจ สามารถสรุปทิศทางว า
เปนไปในทางบวก เนื่องจากความเห็นวานักประชาสัมพันธจะตองมีคุณลักษณะเฉพาะหลายอยาง
เพื่อใหการทํางานประชาสัมพันธเปนไปอยางราบรื่น และประสบผลสําเร็จ ในทางกลับกัน หากนัก
ประชาสัมพั นธข าดคุณลักษณะดัง กล าวการทํางานก็จะไมเ ปน ไปดวยความราบรื่น และประสบ
ผลสําเร็จไดยาก และนักประชาสัมพันธคนใดที่ไมมีคุณสมบัติและคุณลักษณะดังที่กลาวมา หรือมี
นอยก็จะทําใหทัศนคติเปนไปในทางลบไดดวยเชนกัน
สวนที่ 4 ทัศนคติของผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจที่มีตอกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ
4.1 ผลการสัมภาษณเชิงลึก
จากทัศนคติของผูสื่อขา วสายเศรษฐกิจที่มีตอกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธสามารถสรุปได
วาผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจสวนใหญมีความเห็นวากิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธมีประโยชนมากตอตัว
ผูสื่ อข าวและมี ความจํา เปน มากตอ การทํางาน เนื่ องจากทํ าให ไดรั บทั้ งขอ มูลข าวสารและเกิด
ความสัมพันธที่ดีระหวางผูบริหาร ประชาสัมพันธ และผูสื่อข าว กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธทําให
นักขาวไดขอมูลขาวสารที่ตองการ นําความรูไปใชกับการทํางาน และยังสรางใหเกิดสายสัมพันธที่
ดี ซึ่งเอื้อ ประโยชน ตอ การทํ างานของผูสื่ อข าว โดยทําให การติด ตอ ประสานงานขา วเป นไปดว ย
ความราบรื่น และทันการณ โดยเหตุผลที่ทําใหผู สื่อขาวสายเศรษฐกิจคิดวากิจกรรมสื่ อมวลชน
สัมพันธมีประโยชนและมีความจําเปนมากที่สุด คือ การไดรับขอมูลขาวสารและไดรับความรู เพื่อ
นํามาใช ในการทํางาน เผยแพรขอมู ลขาวสารนั้นตอไป เหตุผ ลรองลงมาที่ทําใหผู สื่อขาวสาย
เศรษฐกิจคิดวากิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธมีประโยชนและมีความจําเปน คือ ประโยชนในแงของ
การทําความรูจักกับผูบริหารหรือแหลงขาว ไดใกลชิด ไดแหลงขาวเพิ่มขึ้น โดยเมื่อผูสื่อขาวไดรูจัก
และเกิดความเขาใจในตัวแหลงขาวแลว ก็จะสามารถไดนําขอมูลไปเผยแพรตอประชาชนตอไปได
อยา งถูก ตอง นอกจากนั้ น กิจ กรรมสื่ อ มวลชนสั ม พั น ธ ยั ง มี ป ระโยชนใ นการที่ไ ดส นิ ทสนมกั บ
ผูบริหารหรือแหลงขาว ทั้ งนี้กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธที่ มีผูสื่อข าวที่ เห็นวา เปนกิจกรรมที่ สําคัญ
ที่ สุ ด จํ า นวนมากที่ สุ ด คื อ การแถลงข า ว รองลงมาตามลํ า ดั บ คื อ การจั ด สั ม มนา การจั ด ให
สื่อมวลชนหรือนักขาวมีโอกาสพบผู บริหารเปนประจํา และการจัด Press tour หรือการไปดูงาน
นอกสถานที่ และการสั ม ภาษณ พิ เ ศษ นอกจากนั้ น ยั ง มี ผู สื่ อ ข า วที่ ใ ห ค วามเห็ น ว า ระดั บ
ความสําคัญของกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธนั้น ขึ้นอยูกับเรื่อง และระดับความสําคัญของเรื่องนั้น
ในขณะเดียวกันก็มีกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ บางกิจกรรม ที่ผูสื่อขาวบางท านที่คิดวาไมมีความ
จําเปน เรียงตามลํ าดับกิจ กรรมที่ถูกตอบบอ ยที่สุ ด คื อ การพบปะสั งสรรคกับสื่ อ การจั ดเลี้ ยง
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ขอบคุณสื่อ การจัดงานปฐมทัศน การเชิญไปตางประเทศ พาผูสื่อขา วไปสันทนาการ เนื่องจาก
บางครั้งอาจกลายเปนเรื่องของผลประโยชนตอกันได
จากทัศนคติของผูสื่อขา วสายเศรษฐกิจที่มีตอกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธสามารถสรุปได
วา เปน ไปในทิศ ทางบวก เนื่องจากผู ใหสั มภาษณส วนใหญต อบวากิจ กรรมสื่อ มวลชนสั มพัน ธมี
ประโยชนมากตอตัวผูสื่อขาวและมีความจําเปนมากตอการทํางาน เนื่องจากทําใหไดรับทั้งขอมูล
ขาวสารและสรางความสัมพันธที่ดีระหวางผูบริหาร ประชาสัมพันธ และผูสื่อขาว อยางไรก็ตามใน
การทํากิ จกรรมสื่อมวลชนสัมพัน ธบางกิจกรรมที่ม ากเกินกวาความจําเปน นอกจากจะเกิดความ
สิ้นเปลืองแลว ยังไมเหมาะสมอีกดวย
4.2 ผลการวิจัยเชิงสํารวจ
ตัวอยางผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติของผูสื่อขาวที่มีตอ
กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ เทากับ 3.82 ซึ่งจัดวามีทัศนคติเชิงบวกตอกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ
โดยกลุ ม ตัว อยางมี ความคิด เห็นเกี่ยวกับทั ศนคติ ดานกิจกรรมสื่ อมวลชนสั ม พันธ ทําใหไดถาม
คําถามกับแหลงขาวโดยตรง มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดเทากับ 4.01 รองลงมาคือ ทัศนคติดานการเขารวม
กิจ กรรมสื่ อมวลชนสัมพั นธจ ะสร างความสัมพั นธที่ ดีร ะหวา งผูสื่ อข าวกับ แหล งขา ว มีค าเฉลี่ย
เทากับ 3.99 ซึ่งจัดวามีทัศนคติเชิงบวก สวนทัศนคติที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ถามีโอกาส คุณยินดี
ที่จะเขารวมกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธเสมอ และนักประชาสัมพันธควรจัดใหมีกิจกรรมสื่อมวลชน
สัมพันธตอไป มีคาเฉลี่ยเทากัน คือ 3.69 ซึ่งจัดวามีทัศนคติเชิงบวก
ทัศนคติของผู สื่อ ขา วสายเศรษฐกิ จที่ มีต อกิ จกรรมสื่อ มวลชนสั มพั นธ จากการวิ จัย แบบ
สัมภาษณเชิงลึกและจากการวิจัยเชิงสํารวจ สามารถสรุปผลไดวามีทิศทางไปในทางเดียวกัน คือ
ทิศทางบวก โดยจากการวิจัยเชิงสํารวจผูสื่อข าวสายเศรษฐกิจมีคาเฉลี่ยทัศนคติ ของผูสื่อขาวที่มี
ตอ กิจกรรมสื่อมวลชนสัม พันธ ในเชิงบวก โดยกลุม ตัว อย างมีความคิ ดเห็นเกี่ ยวกั บทั ศนคติ ดา น
กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธทําใหไดถามคําถามกับแหลงขาวโดยตรง มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา
คือ ทัศนคติดานการเขารวมกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธจะสรางความสัมพันธที่ดีระหวางผูสื่อขาว
กับ แหลงขา ว สวนทัศ นคติ ที่มีคา เฉลี่ยนอ ยที่สุดคื อ ถามีโอกาส คุ ณยินดีที่ จะเขารวมกิจกรรม
สื่อมวลชนสัม พันธเสมอ และนักประชาสัมพันธควรจัดให มีกิจกรรมสื่อมวลชนสัม พันธตอ ไป มี
คาเฉลี่ยเทากัน ซึ่งจัดวามีทัศนคติเชิงบวกเชนกัน โดยผลจากการสัมภาษณเชิงลึก สามารถสรุปได
วาผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจสวนใหญมีความเห็นวากิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธมีประโยชนมากตอตัว
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ผูสื่ อข าวและมี ความจํา เปน มากตอ การทํางาน เนื่ องจากทํ าให ไดรั บทั้ งขอ มูลข าวสารและเกิด
ความสัมพันธที่ดีระหวางผูบริหาร ประชาสัมพันธ และผูสื่อข าว กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธทําให
นักขาวไดขอมูลขาวสารที่ตองการ นําความรูไปใชกับการทํางาน และยังสรางใหเกิดสายสัมพันธที่
ดี ซึ่งเอื้อ ประโยชน ตอ การทํ างานของผูสื่ อข าว โดยทําให การติด ตอ ประสานงานขา วเป นไปดว ย
ความราบรื่น และทันการณ โดยเหตุผลที่ทําใหผู สื่อขาวสายเศรษฐกิจคิดวากิจกรรมสื่ อมวลชน
สัมพันธมีประโยชนและมีความจําเปนมากที่สุด คือ การไดรับขอมูลขาวสารและไดรับความรู เพื่อ
นํามาใช ในการทํางาน เผยแพรขอมู ลขาวสารนั้นตอไป เหตุผ ลรองลงมาที่ทําใหผู สื่อขาวสาย
เศรษฐกิจคิดวากิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธมีประโยชนและมีความจําเปน คือ ประโยชนในแงของ
การทําความรูจักกับผูบริหารหรือแหลงขาว ไดใกลชิด ไดแหลงขาวเพิ่มขึ้น โดยเมื่อผูสื่อขาวไดรูจัก
และเกิดความเขาใจในตัวแหลงขาวแลว ก็จะสามารถไดนําขอมูลไปเผยแพรตอประชาชนตอไปได
อยา งถูก ตอง นอกจากนั้ น กิจ กรรมสื่ อ มวลชนสั ม พั น ธ ยั ง มี ป ระโยชนใ นการที่ไ ดส นิ ทสนมกั บ
ผูบริหารหรือแหลงขาว ทั้ งนี้กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธที่ มีผูสื่อข าวที่ เห็นวา เปนกิจกรรมที่ สําคัญ
ที่สุด จํานวนมากที่สุดคือ การแถลงขาว รองลงมาตามลําดับคือ การจัดสัมมนา ในขณะเดียวกันก็
มี กิ จ กรรมสื่ อมวลชนสั ม พั น ธ บ างกิจ กรรม ที่ ผู สื่ อข าวบางท านที่คิ ดว าไม มี ความจํ า เป น เรี ย ง
ตามลําดับกิจกรรมที่ถูกตอบบอยที่ สุด คือ การพบปะสังสรรคกับสื่อ การจัดเลี้ยงขอบคุณสื่อ การ
จัด งานปฐมทัศ น การเชิญไปต างประเทศ พาผูสื่อข าวไปสันทนาการ เนื่อ งจากบางครั้ งอาจ
กลายเปนเรื่องของผลประโยชนตอกันได
จากการสรุปผลการวิจั ยทัศนคติข องผู สื่อขาวสายเศรษฐกิจ ที่มี ตอ กิจ กรรมสื่ อมวลชน
สัมพันธ จากการวิจัยทั้งแบบสัมภาษณเชิงลึกและจากการสํารวจ จึงสามารถสรุปผลไดวามีทิศทาง
ไปในทางเดียวกัน คือ ทิศทางบวก เนื่องจากกิจ กรรมสื่ อมวลชนสั มพั นธมี ประโยชนม ากตอ ตัว
ผูสื่ อขาวและมี ความจําเปนมากตอ การทํางาน เนื่ องจากทําใหไดรับทั้ง ขอมูล ขาวสารและสราง
ความสัมพันธที่ดีระหวางผูบริหาร ประชาสัมพันธ และผูสื่อขาว
สวนที่ 5 ทัศนคติของผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจที่มีตอวิธีการทํางานประชาสัมพันธ
จากการสั มภาษณเชิงลึก เพื่อศึกษาทัศนคติของผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจ นอกจากทัศนคติ
ของผู สื่ อข า วสายเศรษฐกิ จ ที่ มี ต ออาชี พ การประชาสั ม พั น ธ นั ก ประชาสั ม พั น ธ และกิ จ กรรม
สื่ อ มวลชนสั ม พั น ธ แ ล ว ยั ง พบทั ศ นคติ ข องผู สื่ อ ข า วสายเศรษฐกิ จ ที่ มี ต อ วิ ธี ก ารทํ า งาน
ประชาสัมพันธ อีกดวย โดยสามารถสรุปไดวา การทํางานประชาสัมพันธใ นสมัยนี้ มีการพัฒนาไป
ในทางที่ดีขึ้ น นั กประชาสัมพั นธเ ริ่มรู ถึงกระบวกการทํ างานของนัก ขาว การประชาสั มพัน ธใน
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ปจจุบันมีเครื่องมือ เทคโนโลยีใหมๆ รวมถึงชองทางการสื่อสารที่มีการพัฒนา ที่เขามาชวยในการ
สื่อสารติดตอกับผูสื่อขาวมากขึ้น การรับรูขอมูลขาวสารทําไดรวดเร็วและกวางขวาง สะดวกกับการ
ทํ า งาน ป จ จุ บั น องค ก รให ค วามสํ า คั ญ งานประชาสั ม พั น ธ ค อ นข า งมาก การทํ า งานของ
ประชาสัมพันธดีอยูแลว ตางฝายตางทําหนาที่ของตัวเอง แตขอมูลอยาผิดพลาด และอยาพยายาม
โกหก โดยที่นั กประชาสั ม พั นธ ตองรูจั กข อมู ล ขององคก รของตัวเองใหดี เพราะจะสามารถให
คําแนะนํากับนักขา วได สามารถจูงใจผู บริหารไดวามีความสําคัญยังไงที่ตองชี้แ จงเรื่องตางๆ กั บ
นักขาว อยางไรก็ตามยังมีผูสื่อขาวบางทานใหความเห็นวา นักประชาสัมพันธ ของบางหนวยงาน
ยังขาดความเขาใจในวีธีการทํางานของนักขาว และไมคอยใหความรวมมือในการใหขอมูล ตางๆ
จะไม ส นใจในการตอบคํา ถามนัก ขา ว จะสนใจแตก ารเอาใจเจ านาย ทํ าใหความสั ม พั น ธ กั บ
ผูสื่อขาวไมคอยดีนัก และยังมีผูสื่อขาวบางทานที่มีความเห็นวาวิธีการทํางาน ประชาสัมพันธสมัย
นี้ แ ย เพราะไม ทํ า การบ า น ไม มี ค วามรู ไ ม รู จั ก รายละเอี ย ดของสื่ อ แต ล ะสื่ อ ที่ ต อ งติ ด ต อ ด ว ย
ประกอบกับในปจจุบันมีนักประชาสัมพันธเปนจํานวนมาก ทําใหผูสื่อขาวพบกับนักประชาสัมพันธ
ที่ทํางานอยางไมมีประสิทธิภาพ
จากทัศนคติ ของผู สื่อข าวสายเศรษฐกิจที่มีตอ วิธีการทํางานสัมพันธส ามารถสรุปไดว า
เปนไปในทิศทางบวกมากกวาทางลบ เนื่องจากผูใหสัมภาษณสวนใหญจะใหความเห็นวาวิธีการ
ทํางานประชาสั ม พั น ธ ในป จ จุ บั นดีขึ้น กวา ในสมั ยกอ น มี การพั ฒ นาไปในทางที่ดีขึ้น เพราะมี
เครื่องมือและชองทางสื่อสารที่ทําไดอยางรวดเร็ว อยางไรก็ตามยังมีผูสื่อขาวบางทานที่มีความเห็น
ไปในทางลบ วาวิธีการทํางานประชาสัมพันธในสมัยนี้ไมดีนัก เนื่องจากขาดความรู ในรายละเอียด
ต า งๆ ประกอบกั บ ในป จ จุ บั น มี นั ก ประชาสั ม พั น ธ เ ป น จํ า นวนมาก ทํ า ให ผู สื่ อ ข า วพบกั บ นั ก
ประชาสัมพันธที่ทํางานอยางไมมีประสิทธิภาพบอยครั้ง
สวนที่ 6 การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจที่มี เพศ อายุงาน และสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา
แตกตางกันมีทัศนคติตออาชีพการประชาสัมพันธแตกตางกัน
จากการทดสอบสมมติฐาน พบวาผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจที่มีเพศ อายุงาน และสาขาวิชาที่
สําเร็จการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติตออาชีพการประชาสัมพันธ ไม
แตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
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สมมติฐานที่ 2 ผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจที่มี เพศ อายุงาน และสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา
แตกตางกันมีทัศนคติตอนักประชาสัมพันธแตกตางกัน
จากการทดสอบสมมติฐาน พบวาผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจที่มีเพศ อายุงาน และสาขาวิชาที่
สําเร็จการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติตอนักประชาสัมพันธ ไมแตกตางกัน
ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานที่ 3 ผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจที่มี เพศ อายุงาน และสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา
แตกตางกันมีทัศนคติตอกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธแตกตางกัน
จากการทดสอบสมมติฐาน พบวาผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจที่มีเพศ อายุงาน และสาขาวิชาที่
สําเร็จการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติตอกิจกรรมสื่อมวลชนสัม พันธ ไม
แตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจั ยทั้งจากการสั มภาษณ เชิงลึก และการสํารวจ สามารถอภิปรายผลตาม
ประเด็นดา น ทัศนคติที่มี ตออาชีพการประชาสัมพั นธ นักประชาสัม พันธ และกิจกรรมสื่อมวลชน
สัมพันธไดดังนี้
ทั ศ นคติ ข องผู สื่ อ ข า วสายเศรษฐกิ จ ที่ มี ต อ อาชี พ การประชาสั ม พั น ธ และนั ก
ประชาสัมพันธ
จากการวิจั ยแบบสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ กและจากการวิจั ย เชิ ง สํ า รวจ สามารถสรุป ผลไดว า
ทัศนคติของผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจที่มีตออาชีพการประชาสัมพันธและนักประชาสัมพันธ มีทิศทาง
ไปในทางเดียวกัน คือทิศทางบวก จากผลการวิจัยดังกลาว มีขอสังเกตวา ผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจมี
ทัศนคติตออาชี พ การประชาสั ม พั นธ และนักประชาสั ม พั นธ เ ปนไปในทิศทางบวก โดยมี ความ
สอดคลองกับงานวิจัยของ Thomasena Shaw, Candace White (2003) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง
การรับรูที่มีตอสื่อมวลชนสัมพันธของผูสอนวิชาการประชาสัมพันธและผูสอนวิชาวารสารศาสตร ที่
ผานประสบการณในการทํางานตรงสาขามาแลว โดยงานวิจัยชิ้น นี้ ไดทําการศึกษาวา หลักสูตร
การศึ ก ษาจะมี ส ว นรั บ ผิ ด ชอบหรื อ มี ส ว นในการสนั บ สนุ น ในการทํ า ให ก ารรั บ รู ที่ มี ต อ การ
ประชาสัมพันธนั้น มีรูปแบบในดานการรับรูทางลบซึ่งมีมาเสมอเปนเวลานานแลว หรือไม โดยจาก
ผลการศึกษา พบวา ผูสอนในสาขาวิชาวารสารศาสตรไมไดมีความคิดเห็นใดที่สามารถชี้ชัดไดวา
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เปนความคิดเห็นในทางลบตอการประชาสัมพันธ จากผลการวิจัยของงานวิจัยชิ้นนี้ สามารถนํามา
อภิปรายไดถึ ง ความเปลี่ยนแปลงของทัศนคติใ นทางลบที่ สื่ อมวลชนมีตอ นักประชาสัม พันธวา
เปนไปในทางที่ดีขึ้น และแตกตางจากงานวิจัยที่ไดศึกษาไวหลายปแ ลว ของ ชมผกา ณ สงขลา
(2540) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “จินตภาพและสัมพันธภาพระหวางนักขาวกับนักประชาสัมพันธ
ในฐานะแหลงขาว ในการรายงานขาวสารดานเศรษฐกิจ” โดยผลงานวิจัย พบวาผูสื่อขาวเศรษฐกิจ
กับนักประชาสัมพันธตางมีจินตภาพหรือแนวโนมในการรับรูซึ่งกันและกันในทิศทางคอนไปทางลบ
มากกว าทางบวก เกี่ ยวกับประเด็น ที่นาสนใจ ทั้ ง ในแง ส ถานภาพทางวิช าชี พ คุณ สมบัติดา น
บุคลิกภาพ การปฏิบัติวิชาชีพ ซึ่งผลการวิจัยของชมผกา ณ สงขลา (2540) ก็มีความสอดคลองกับ
การวิจัยของ Craig Aronoff (1975) ที่ไดทํ าการศึก ษาวิจัยเรื่อ ง “Newspapermen and
Practitioners Differ on PR’s Role” ไดศึกษาเกี่ยวกับความนาเชื่อถือของนักประชาสัมพันธใน
ฐานะเปน แหล งขา ว ในสายตาของนักหนังสื อพิม พ ผลของการวิจั ยพบวา นักหนังสื อพิม พมี
ทัศนคติในทางลบตอนักประชาสัมพันธ ทั้งนี้ จะสังเกตไดวาผลการวิจัยจากงานวิจัยสองชิ้นนี้ ได
ทํา การศึ ก ษามานานหลายป แ ล ว ดั ง นั้ น อาจสรุ ปได ว าในป จ จุ บั น ทั ศ นคติ แ ละความสั ม พั น ธ
ระหวางผูสื่อขาวและนักประชาสัมพันธมีทัศนคติที่ดีขึ้น ดังเชนคํา ใหสัมภาษณจากการสัมภาษณ
เชิงลึก พบวา มีผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจหลายทานที่มีความเห็นวา การทํางานประชาสัมพันธรวมทั้ง
นักประชาสัม พัน ธใ นปจจุบันมี การพัฒ นามากขึ้น “นักประชาสัม พัน ธใ นสมั ยนี้ มี การพัฒ นาไป
ในทางที่ ดีขึ้ น เริ่มรูถึงกระบวกการทํ างานของนัก ขาว ... สมัย นี้เ ริ่ม ที่จะมีมืออาชีพ เข ามาทํางาน
มากขึ้น” (แสงทิพย ยิ้มละมัย, สัมภาษณ) “การทํางานประชาสัมพันธดี พัฒนามากขึ้น เพราะการ
แขงขันที่รุนแรง ทําใหทุกอยางดีขึ้น” (พนารัตน พุทธวิเชียร, สัมภาษณ) เปนต น จะเห็นไดจากคํา
สัมภาษณวา ผูสื่อขาวมีทัศนคติที่ดีตอการประชาสั มพันธร วมถึงนั กประชาสัม พันธมากขึ้นกวาใน
สมัยกอน
นอกจากนี้ผ ลจากการสํารวจในประเด็นวา อาชีพการประชาสัมพันธเปนอาชีพที่มีเกียรติ
เทาๆ กับสื่อมวลชน พบวามีคาเฉลี่ยมีทั ศนคติในเชิง บวก โดยผูสื่ อขาวตอบวาเห็ นดวยมากที่สุด
รองลงมาตอบวาเห็นดว ยอยางยิ่ง ซึ่ งจากผลการวิจัยในขอนี้ มี ความแตกตา งกับงานวิจั ยของ
ลักษณา สตะเวทิน และคณะ (2530) ที่ไดทําการศึ กษาวิ จัยเรื่อง “ทัศนคติของสื่อมวลชนและนั ก
ประชาสัมพันธ ในการทํางานรวมกันดานขาวสาร” โดยผลของการวิจัยแสดงวาทั้งสื่อมวลชนและ
นักประชาสัมพัน ธสวนใหญ ไดจัดสถานภาพวิ ชาชีพ สื่อมวลชนสูง กวา วิชาชี พการประชาสัมพัน ธ
เชนเดียวกับงานวิจัยของ Craig Aronoff (1975) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “Newspapermen and
Practitioners Differ on PR’s Role” ไดศึกษาเกี่ยวกับความนาเชื่อถือของนักประชาสัมพันธใน
ฐานะเปนแหลงขาว ในสายตาของนักหนังสือพิมพ ผลของการวิจัยพบวา นักหนังสือพิมพมองวา
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ตนมีค วามเห็นเกี่ยวกั บคุณคาของข าวและสถานภาพทางสั งคมตางจากนักประชาสัมพั นธ และ
นักหนังสือพิม พคิดวานักประชาสัมพันธเ ปนแแหลงขาวสารที่มีความนาเชื่อถือนอย สังเกตไดวา
งานวิจัยทั้งสองชิ้นนี้ ไดทําการศึกษาไวหลายปแลว จึงสรุปไดวา ในปจจุบัน ผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจ
มีทัศนคติ ในทางที่ดีต อการประชาสัมพั นธ และมีความคิดเห็นวาอาชีพการประชาสัมพันธเปน
อาชีพที่มีเกียรติเทาๆ กับสื่อมวลชน
สวนในดานที่ผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจมองวาอาชีพการประชาสัมพันธ มีบทบาทและมี
ความสําคัญตอองคกร ในดานการเผยแพรขอมูลขาวสารเพื่อสรางความเขาใจ การสนับสนุน
องคกร และการเสริมสรางภาพลักษณขององคกรนั้นก็สอดคลองกับแนวคิดเรื่องการ
ประชาสัมพันธ ของลักษณา สตะเวทิน (2542: 9) ที่ไดกลาวถึงความสําคัญของการประชาสัมพันธ
ไววา การประชาสัมพันธถือไดวามีบทบาทและมีความสําคัญยิ่งในสังคมปจจุบันไมวาจะเปน
หนวยงานของรัฐ เอกชน หรือหนวยงานประเภทอื่นๆ เพราะหนวยงานเหลานี้จําเปนตองทําการ
ติดตอสื่อสารกับประชาชน โดยมุงหวังใหเกิดการสรางเสริมสัมพันธภาพอันดี กอใหเกิดความ
เขาใจที่ถูกตอง มีทัศนคติที่ดีตอกันทั้งองคการและประชาชน
ในดานทัศนคติข องผู สื่ อข าวสายเศรษฐกิจที่มี ตอ นักประชาสั มพั นธ พบว า ผู ประกอบ
อาชี พ การประชาสั ม พั น ธ จ ะต อ งมี คุ ณ สมบั ติ ด า นบุ ค ลิ ก ภาพ ความรู ค วามสามารถ ความ
รับผิด ชอบ นักประชาสัม พัน ธจ ะตองพรอมใหขอมู ลกับผูสื่ อข าว มี การทํ างานที่มีป ระสิท ธิภ าพ
พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ตั ว และการให ค วามร ว มมื อ ความรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ ผู สื่ อ ข า วและ
สื่ อมวลชน ความรูความเขาใจเกี่ย วกับองคก รของตนเอง มี ความสั ม พั นธ แบบเป นกันเองกั บ
ผูสื่อขาว และมีความจริงใจตอผูสื่อขาว คุณสมบัติและการปฏิบัติตนของนักประชาสัมพันธเหลานี้
สอดคล อ งกั บ แนวคิ ด เรื่ อ งคุ ณ สมบั ติ ข องนั ก ประชาสั ม พั น ธ ของ ลั ก ษณา สตะเวทิ น (2542)
นอกจากนั้นผลการวิจัยยังสอดคลองกับคํากลาวของ วิรัช ลภิรัตนกุล (2549) ที่กลาววาผูที่เปนนัก
ประชาสัม พัน ธหรือทํางานทางดานประชาสัม พัน ธจ ะตองพยายามศึกษาเรีย นรู ใหเข าใจถึง งาน
ดานสื่ อ มวลชนสั ม พั นธ ให ถอ งแท ลึ ก ซึ้ ง ตอ งรู จั กวิ ธี ก ารเขีย นข าวที่ ถูก ตอ ง การเขี ยนเพื่ อ การ
ประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ การจําแนกประเภทขาว และตองรูจิตใจสื่อมวลชนวา เขาตองการ
หรือไมตองการขาวประเภทไหนอยางไร อีกทั้ง ยังตองทราบดวยวา ทํ าอยางไร จึงจะทํ าใหขาวนั้น
เป นที่ นา สนใจสํ า หรั บสื่ อมวลชน ตลอดจนรวมทั้ ง การคบหาสมาคมและสรา งสั ม พั นธ ที่ดี กั บ
สื่อมวลชนดวย ไมเพียงเทานั้นผลการวิจัย ยั งตรงกับหลักการทํางานสื่อมวลชนสัมพั นธของนัก
ประชาสัมพันธ (เสรี วงษมณฑา, 2541) อีกดวย โดย Scott M. Cutlip, Allen H. Center & Glen
M. Broom (2006) ไดใหขอแนะนํากับนักประชาสัมพันธ สําหรับการทําสื่อมวลชนสัมพันธที่ดีไว
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โดยขอที่สอดคลองกับผลการวิจัย มีดังนี้ 1. มีความตรงไปตรงมา 2. ใหการบริการกับสื่อมวลชน
คือมอบขาวสารที่มีคุณคาขาว นาสนใจ และถูกเวลา รวมถึงภาพถายที่สื่อมวลชนตองการ ในเวลา
ที่พวกเขาตองการ และในแบบที่สื่อมวลชนพรอมนําไปใชไดเลย 3. อยาออนวอนหรือจับผิด เพราะ
สื่อมวลชนมีการกําหนดจุ ดมุ ง หมาย และคุณ คาขาวไวอยางดีแล ว ถาหากขอมู ล ขาวสารไม มี
คุณคาขาวเพียงพอ หรือไมมีคุณสมบัติที่ดึงดูดความสนใจของสื่อมวลชน ไมวาจะออนวอนมากแค
ไหน หรือบนมากเทาไหรก็จะไมมีทางเปลี่ยนคุณภาพของขอมูลนั้นได 4. อยาสงขาวที่ไมจําเปน
ใหสื่อมวลชน
จากผลการวิจัยทัศนคติของผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจที่มีตออาชีพ การประชาสัมพันธและนัก
ประชาสั ม พั นธ พ บวามี ความสอดคล องกับแนวคิดและหลั กการปฏิบัติของการประชาสั ม พั นธ
เท า กั บ ว า การประชาสั ม พั น ธ แ ละนั ก ประชาสั ม พั น ธ ได ยึ ด ถื อ และปฏิ บั ติ ต นตามหลั ก การ
ประชาสัมพันธ จึงทําใหผลที่ออกมามีความสอดคลองกันในทางบวก
ทัศนคติที่มีตอกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ
จากการสรุปผลการวิจั ยทัศนคติข องผู สื่อขาวสายเศรษฐกิจ ที่มี ตอ กิจ กรรมสื่ อมวลชน
สัมพันธ จากการวิจัยทั้งแบบสัมภาษณเชิงลึกและจากการสํารวจ สามารถสรุปผลไดวามีทิศทางไป
ในทางเดียวกัน คือทิศทางบวก โดยความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติดานกิจกรรมสื่อมวลชนสัม พันธ
ทําใหไดถามคําถามกับแหลงขาวโดยตรง มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดเทากับ ซึ่งสอดคลองกับการสัมภาษณ
เชิ งลึ กที่ผูสื่ อขาวสวนใหญจะมีความคิดเห็นวากิจกรรมสื่อมวลชนสั มพั นธ มีประโยชน มากตอตั ว
ผูสื่ อขาวและมี ความจําเปนมากตอ การทํางาน เนื่ องจากทําใหไดรับทั้ง ขอมูล ขาวสารและสราง
ความสัมพันธที่ดีระหวางผูบริหาร ประชาสัมพันธ และผูสื่อขาว
ผลจากการวิจัยดังกลาวสอดคลองกั บแนวคิดเรื่องสื่อมวลชนสัมพั นธ จากแนวคิดวาการ
ทําสื่อมวลชนสัมพันธเปนสิ่งที่มีความจําเปนตอองคกรอยางมาก วิรัช ลภิรัตนกุล (2549) ไดกลาว
วา สื่อมวลชนสัมพันธ เปนวิธีการอยา งหนึ่ งของงานประชาสัมพันธ ที่มุงหวัง จะอาศัยสื่อมวลชน
เป น สื่ อ กลางในการเผยแพร ห รื อ กระจายข า วสารขององค ก รสถาบั น ไปสู ป ระชาชน โดย
วัตถุประสงคของกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธนี้มีความสอดคลองกับผลการวิจัย คือ เหตุผลที่ทําให
ผูสื่ อขาวสายเศรษฐกิจคิดวากิจกรรมสื่ อมวลชนสั มพั นธมี ประโยชน และมี ความจําเปนมากที่สุ ด
คือ การไดรับขอมูลขาวสารและไดรับความรู เพื่อนํามาใชในการทํางาน เผยแพรขอมูลขาวสารนั้น
ตอไป
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นอกจากความสําคัญและวัตถุประสงคของกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธแลว ผลการวิจัยยัง
มีความสอดคลองกับแนวคิดเรื่องวิธี การทําสื่อมวลชนสัมพั นธ (วิรัช ลภิรั ตนกุล, 2549 และเสรี
วงษมณฑา, 2541) โดยจากผลการวิจัย พบวา กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธที่มีผูสื่อขาวที่เห็นวาเปน
กิ จ กรรมที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด คื อ การแถลงข า ว รองลงมาตามลํ า ดั บ คื อ การจั ด สั ม มนา การจั ด ให
สื่อมวลชนหรือนักขาวมีโอกาสพบผู บริหารเปนประจํา และการจัด Press tour หรือการไปดูงาน
นอกสถานที่ และการสั ม ภาษณ พิ เ ศษ แตใ นขณะเดียวกัน ก็มี กิจ กรรมสื่ อมวลชนสั ม พั นธ บาง
กิจกรรม ที่ผูสื่อขาวบางทานที่ คิดวาไมมีความจําเปน เรียงตามลําดับ กิจกรรมที่ถูกตอบบอยที่ สุด
คือ การพบปะสังสรรคกับสื่อ การจัดเลี้ยงขอบคุณสื่อ การจัดงานปฐมทัศน การเชิญไปตางประเทศ
พาผูสื่อขาวไปสันทนาการ เนื่องจากบางครั้งอาจกลายเปนเรื่องของผลประโยชนตอกันได ในขอนี้
ถือวาผลการวิจั ยมี ความสอดคล องกับแนวคิด เทากับวานักประชาสั ม พันธ ไ ดป ฏิ บัติ ตามหลั ก
วิธีการทํางานสื่อมวลชนสัมพันธนั่นเอง อยางไรก็ตาม ในผลการวิจัยที่ผูสื่อขาวมีความเห็นวาบาง
กิจกรรมไมมี ความจํ าเปนตอ งทํานั้น นั กประชาสัมพั นธตองดูความเหมาะสมระหวางลักษณะ
กิจ กรรมกั บผูสื่ อข าวด วยว ามีค วามเหมาะสมหรือไม เชน การเชิ ญผู สื่อข าวสายเศรษฐกิ จไปชม
ภาพยนตร รอบปฐมทัศน ซึ่ง ไม มีความเกี่ยวของกับขาวเศรษฐกิจ จึ ง ควรเชิ ญผู สื่ อขาวมารวม
กิจกรรมใหตรงและเหมาะสมกับสายงานขาวดวย ในขณะที่การทํากิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธนั้น
อาจมีเ รื่องของผลประโยชนเขามาเกี่ยวของได นั กประชาสัม พัน ธจึงตองระมัดระวัง ไมใ หการทํา
กิ จ กรรมสื่ อ มวลชนสั ม พั น ธ เ ป น ช อ งทางให เ กิ ด ผลประโยชน ทั บ ซ อ น ซึ่ ง จะทํ า ให ทั้ ง นั ก
ประชาสัมพั นธ องคกร และตัวผูสื่อขาว เกิ ดความไมน าเชื่อถือในการทํางานได เช นการจัดเลี้ ยง
ขอบคุณสื่อมวลชน แลวมีการแจกของรางวัลที่มีราคาสูง เปนตน หรือการมอบของขวัญที่ มีคาสูง
ใหกับ ผูสื่อขาว อาจกลายเป นการใหสินบนหรือการใหเ พื่อหวังผลมากกวา การสรางความสั มพัน ธ
อันดี แตการมอบของขวัญตามเทศกาลตางๆ เชนการมอบกระเชาของขวัญในเทศกาลปใหม ถือวา
เปนเรื่องปกติในประเพณีของคนไทย ดังนั้น นัก ประชาสัมพันธ จะตองระมัดระวังในเรื่องนี้ใหมาก
เชนเดีย วกับการเชิญผูสื่ อข าวไปตา งประเทศ ตองมีวัตถุ ประสงคที่ ชัดเจน เชน การไปเยี่ยมชม
โรงงานของบริษัทในตางประเทศ เปนตน
นอกจากนี้จ ากผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบวาผูสื่ อข าวสายเศรษฐกิจ ที่มี เพศ อายุง าน
และสาขาวิ ช าที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาแตกต า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ทั ศ นคติ ต อ อาชี พ การ
ประชาสัมพัน ธ นักประชาสัมพันธ และกิจกรรมสื่ อมวลชนสัมพัน ธ ไม แตกตา งกั น ซึ่ง ไมเปนตาม
สมมติฐ านที่ตั้ง ไว ทั้ง นี้สามารถอภิปรายไดวา หลั กสํ าคัญ ของการทํางานประชาสั มพั นธ โดย
เฉพาะงานดา นสื่อมวลขนสัมพั นธนั้น ถื อเปน หลักสํ าคัญ วา นักประชาสัม พันธจะตอ งปฏิ บัติ ตอ
ผูสื่อขาวทุกคน ทุกสังกัด อยางเทาเทียมกัน (เสรี วงษมณฑา, 2541) และผลการสํารวจทัศนคติ
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ของผู สื่อขาวสายเศรษฐกิจในงานวิจัยครั้งนี้ ยังพบวา ผูสื่ อขาวสายเศรษฐกิจมี ความเห็ นวานั ก
ประชาสัมพันธเปนผูที่ปฎิบัติตอผูสื่อขา วทุกคนอยางเทาเทียมกัน ที่กลาวมาทั้ง 2 ประการนี้ จึง มี
ผลตอทัศนคติที่ผูสื่อขาวมีตออาชีพการประชาสัมพันธ นักประชาสัมพันธ และกิจกรรมสื่อมวลชน
สัมพัน ธ ไม แตกตา งกั น นอกจากนี้งานวิจัยของ กุลธิ ดา ธรรมวิภั ชน (2542) ที่ผลการวิจัยพบวา
บทบาทหนึ่งในการปฏิบัติงานของนักประชาสัมพันธที่มีความสําคัญ คือ การเปนผูประสานงาน ซึ่ง
ตอ งประสานงานกับบุ คลากรตา งๆ ทั้งภายในและภายนอกองคก ร นั กประชาสั มพันธจึ งตอ งมี
ทักษะในการติดตอสัมพันธกับผูอื่น รูจักใหเกียรติ ความเกรงใจ ตลอดจนมารยาทสังคมตางๆ ใน
สัง คมไทย ซึ่ง จะช วยใหส ามารถสรางความรูจั กและคงความสั ม พั นธ ที่ดีกั บบุคคลตา งๆ ไวใ น
ระยะเวลายาวนาน โดยสามารถนํามาสนับสนุนขออภิปรายนี้ได ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวา การที่
นักประชาสัมพันธมีปฏิบัติตอผูสื่อขาวอยางเทาเทียมกัน เปนปจจัยที่ทําใหผูสื่ อขาวสายเศรษฐกิจ
ที่มีเพศ อายุงาน และสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาแตกตา งกัน ต างก็ไ ดรั บประสบการณ และมี
ความเขาใจเกี่ยวกับการประชาสัมพันธใกลเคียงกัน ทําใหทัศนคติตออาชีพการประชาสัมพันธ นัก
ประชาสัมพันธ และกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ ไมแตกตางกัน
ขอเสนอแนะ
จากทัศนคติ ที่ผูสื่อข าวสายเศรษฐกิจ มีตอ อาชีพการประชาสั มพันธ นั กประชาสัมพันธ
และกิจ กรรมสื่ อมวลชนสั ม พั นธ นํ าไปสู ขอเสนอแนะตอนัก ประชาสั ม พั น ธ ใ นดา นการทํางาน
ประชาสัมพันธ และการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ ดังตอไปนี้
1. นักประชาสัม พันธจ ะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับองคกรของตนเองเปนอยางดี
เพื่อที่จะสามารถถายทอดขอมูลขาวสารขององคกรไดอยางถูกตอง เที่ยงตรง ไปยังผูสื่อขาว ในการ
ประสานงานดานขาวกับ ผูสื่อขาว นักประชาสัมพันธจะตองเนนที่ความถูกตองของขอมูลเปนหลัก
ตองไมมีการบิดเบือนขอเท็จจริง และในการติดตอแจงขาวประชาสัมพันธตางๆ จะตองทราบขอมูล
เกี่ ย วกั บ งานนั้ น ๆ เป น อย า งดี เพื่ อ ที่ ห ากผู สื่ อ ข า วต อ งการทราบรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม นั ก
ประชาสัมพันธตองสามารถตอบไดทันที ดังนั้นผูที่จะติดตอกับผูสื่อขาวจะตองเปนผูที่ทราบขอมูล
เชิงลึกเกี่ยวกับงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ไมใชใหคนที่ไมทราบรายละเอียดเปนคนแจงขาว
2. นักประชาสัมพันธจะตองเขาใจหลักการทํางานและลัก ษณะการทํางานของผูสื่อขาว
ซึ่งทํ าใหสามารถวางแผนดําเนินการทํางานประชาสัมพันธไดถูกตองและเหมาะสมกับสื่อมวลชน
แตละประเภท สามารถยกตัวอยางเปนขอๆ ไดดังนี้
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2.1 นักประชาสัมพันธจะตอ งรูเวลาปด หนาของหนังสือพิมพ ฉบับ ตา งๆ หรือ
สื่อมวลชนแตละประเภท เพื่อที่จะไดสามารถสงขาวไดทัน เวลา และหลีกเลี่ยงการติดตอ
ในเวลาที่ผูสื่อขาวกําลังเรงทํางาน ซึ่งจะทําใหไมไดรับความรวมมือ
2.2 รูความแตกตางและความตอ งการขา วที่แตกตา งกั นของสื่ อแตล ะประเภท
เพื่อใหสามารถเขียนขาว หรือเชิญผูสื่อขาวมารวมกิจกรรมไดอยางเหมาะสม
2.3 สิ่งที่สําคัญมากคือ การทํารายชื่อของผูสื่อขาวและรายละเอียดตําแหนงสาย
งานที่ถูกตอง เพราะในสายขาวแตละสาย ยังมีการแบงแยกสายขาวลงไปอีก เชน ในสาย
ข า วเศรษฐกิ จ จะมี ก ารแบ ง ออกเป น ผู สื่ อ ข า วตลาดหลั ก ทรั พ ย ผู สื่ อ ข า วการตลาด
ผูสื่อขาวรถยนต เปนตน ซึ่งการทํารายชื่อที่ถูก ตองจะช วยใหนักประชาสัมพั นธ สามารถ
ติด ตอ ประสานกับผูสื่อข าวไดต รงสายกับข าวขององคก ร และทําใหการประสานงานมี
ความราบรื่น ในขณะที่หากนักประชาสัมพันธสงขาวประขาสัมพันธใหกับผูสื่อขาวผิดสาย
งาน หรือพิมพชื่อผูสื่อขาวผิด ก็จะทําใหนักประชาสัมพันธขององคกรนั้นดูไมเปนมืออาชีพ
3. นักประชาสัม พันธจะตองมี ความรูความสามารถ รอบรูข าวสารตางๆ รูจั กเรียนรูและ
เขาใจคนอื่น รวมถึงมีใจรักการบริการ ในการทํางานแตละครั้งอาจเกิดปญหา นั กประชาสัมพันธ
จะตองคอยแกไขปญหานั้น รวมถึงการอดทนตอแรงกดดันจากผูบริหารและผูสื่อขาว เพื่อใหงาน
ออกมาประสบผลสําเร็จ นอกจากนั้นผูที่ประกอบอาชีพการประชาสัมพันธ จะตองมีคุณสมบัติดาน
การยอมรั บ ความผิ ด พลาดขององค ก รและพร อ มที่ จ ะแก ไ ขความผิ ด พลาดนั้ น ต อ งมี ค วาม
รับผิดชอบสูง
4. นักประชาสัมพันธจะตองใหความรวมมือกับผู สื่อขาวเปนอย างดี เมื่อผูสื่อขา วติดตอ
มาเพื่ อขอข อมูลขาวสารตา งๆ หรือ ขอสัม ภาษณผูบริห ารจะตอ งรี บดําเนินการใหเ ร็วที่สุ ด เพราะ
ลักษณะของงานขาวตองคํานึ งถึงความรวดเร็วทันตอเหตุการณ หากดํา เนินการชาหลายขั้ นตอน
สถานการณนั้นๆ ก็จะกลายเปนขาวเกา ซึ่งทําใหสูญเสียคุณคาขาวลงไปและอาจเสียโอกาสในการ
ได รับการเผยแพรขาวขององคก ร หรือทํ าใหขาวที่ถูก ตีพิมพขาดองคป ระกอบในดา นขอมูลของ
องคกรที่ครบถวน ซึ่งอาจกลายเปนผลเสียตอองคกรได
5. ดวยเหตุที่ผูสื่อขาวมีความเห็นวาการประชาสัม พัน ธนั้น เปรียบเสมื อนกั บประตูบาน
แรกขององคกรที่ จะชวยใหคนทั่วไปรูจักองคกร ดังนั้นนักประชาสัมพันธจะตองทํ างานในดานการ
เผยแพร ขอมูลข าวสาร สรา งความเขาใจระหวา งองคก รกับประชาชน และสรางภาพลัก ษณที่ดี
ใหกับองคกร เพื่อที่จะชวยสนับสนุนองคกรใหเติบโตไดอยางมั่นคง
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6. นักประชาสัมพันธตองมีความเปนมืออาชีพ ในการทํางานตองยึดถือหลักจรรยาบรรณ
เปนหลัก ตองพยายามพัฒนาตนเองและพัฒนาการทํางานตอไป เพื่อใหงานที่ทําประสบผลสําเร็จ
7. ในการทํางานของนักประชาสัมพันธ จะตอ งมีความซื่อสั ตย และจริงใจ รวมถึงการ
สรางความสัมพันธที่ดีกับสื่อมวลชน ซึ่งจะทําใหสื่อมวลชนมีทัศนคติที่ดีตอนักประชาสัมพันธ และ
จะทําใหการทํางานประสานงานตางๆ มีความราบรื่น
8. จากการวิจัยที่ผูสื่ อขาวสวนใหญ มองประโยชน ของสื่ อมวลชนสัม พัน ธใ นแงก ารถาม
คําถาม และการสรางความสัมพันธกับแหลงขาวโดยตรง ดัง นั้น ในการทําสื่อมวลชนสัมพัน ธ นัก
ประชาสัม พันธควรเนนการทํากิจกรรมระหวางสื่อมวลชนกับ แหลงขาวหรื อผูบริห ารองคกร ไมใ ช
ระหวางนักประชาสัมพันธกับผูสื่อขาว โดยในการจัดกิจกรรมตางๆ ตองจัดเวลาใหผูสื่อขาวไดถาม
คําถามกับแหลงข าวผูบริหารโดยตรง ไมปดกั้น ผูบริหารจากผูสื่อขาว โดยตองอธิบายใหผูบริหาร
องค ก รเข า ใจถึ ง ความสํ า คัญ ของการใหข อ มู ล กั บ ผู สื่ อข า ว ที่ จ ะทํ าให เ กิ ด ประโยชน ต อ ทั้ ง ตั ว
ผู บ ริ ห าร องค ก ร และผู สื่ อ ข า ว เมื่ อ ผู สื่ อ ข า วติ ด ต อ ขอสั ม ภาษณ พิ เ ศษผู บ ริ ห ารองค ก ร นั ก
ประชาสัมพันธจะตองรีบติดตอนัดเวลาใหและพยายามไมกาวกายการทํางานของผูสื่อขาว
9. การจัดงานแถลงขาวขององคกร นักประชาสัมพันธจะตองเตรียมขอมูลรายละเอียดให
พรอม และตองเปนขอมูลขาวสารที่มีประโยชน รวมถึง ตองมีคุณคาขาวดวย เพื่อใหเกิดประโยชน
กับทั้งสองฝาย คื อองค กร และสื่ อมวลชน กิจกรรมที่สํ าคัญ รองลงมาคือ การงานสัม มนา ซึ่งเป น
กิจกรรมที่ใหความรูในดานตางๆ ที่เปนประโยชนกับผูสื่อขาว และมีความเกี่ยวของกับตัวองคกร
10. การจั ด งานสั ง สรรค งานเลี้ ย งต า งๆ นั ก ประชาสั ม พั น ธ ต อ งระมั ด ระวั ง คํ า นึ ง ถึ ง
จรรยาบรรณ และการเอื้อผลประโยชนตอ นักขาวเปน สําคัญ ต องคํา นึงถึง ความเหมาะสมของ
กิจกรรมตา งๆ หลีกเลี่ยงการใหผลประโยชน ซึ่งจะทําใหทั้งตัวนักประชาสั มพันธและผูสื่อขาวขาด
ความนาเชื่อถือ และการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธตองคํานึงวัตถุประสงคของการจัดงาน และ
เชิญผูสื่อขาวใหตรงสายขาวดวย
11. นักประชาสัมพันธจ ะตอ งมีการพัฒนาการทํางานในดา นสื่อมวลชนสัมพันธ โดยเนน
ในดานการใหขอมูลขาวสาร และการใหความรวมมือกับสื่อมวลชน ซึ่งจะเปนผลดีตอทั้งตัวองคกร
และนักประชาสัมพันธ
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
การทําวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาเพิ่มเติมในกลุมผูสื่อขาวสายอื่นๆ หรือขยายเปนศึกษา
ผูสื่อขาวในทุกประเภทสื่อ ซึ่งจะทําใหผลการวิจัยมีความครอบคลุมในผูสื่อขาวทุกสาย และควร
เพิ่มเติมการศึกษาวิเคราะหดวยวิธีการเชิงสํารวจ เพื่อใหทราบประเด็นทัศนคติที่มีตออาชีพการ
ประชาสัมพันธ ตัวนักประชาสัมพันธ และกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธในภาพรวม และเปรียบเทียบ
ความแตกตางในแตละประเภทสื่อและสายขาว
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แบบสอบถาม
การวิจัยเรื่อง
“ทัศนคติของผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจที่มีตออาชีพการประชาสัมพันธและกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ”
คําชี้แจง :

แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ขอมูลที่ทานกรอกจะวิเคราะหและนําเสนอในภาพรวม ซึ่งจะไมมีผลกระทบตอการ
ปฏิบัติหนาที่ของผูตอบแบบสอบถาม ดังนั้น จึงขอความรวมมือจากทานกรุณาใหขอมูลที่ถูกตองและตรงกับ
ความคิดเห็นของทานมากที่สุด เพื่อเปนประโยชนในดานการศึกษาตอไป
กรุณาทําเครื่องหมาย  หนาขอความ หรือเติมคําลงในชองวางตามความเปนจริงและตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

O ชาย O หญิง

1.

เพศ

2.

อายุ...............ป

3.

ระดับการศึกษา

4.

คณะ/สาขาที่จบการศึกษา O สาขานิเทศศาสตร/วารสารศาสตร/สื่อสารมวลชน

O มัธยมศึกษา O ปวช./ปวส. O อุดมศึกษา O อื่นๆ โปรดระบุ....................
O สาขาอื่น ๆ โปรดระบุ...................................................................................
O ผูสื่อขาว
O ผูชวยหัวหนาขาว O หัวหนาขาว
O ผูชวยบรรณาธิการ O บรรณาธิการ
O อื่นๆ โปรดระบุ.........

5.

ปจจุบันทานทํางานในตําแหนง

6.

สื่อมวลชนที่ทานสังกัดอยู คือ

7.

อายุงานในการทํางานขาวเศรษฐกิจ

O
O
O

O หนังสือพิมพ O โทรทัศน O สํานักขาว
O เว็บไซต
O นิตยสาร O อื่นๆ โปรดระบุ.....................

ต่ํากวา 1 ป
6 - 10 ป
16 - 20 ป

O
O
O

1 - 5 ป
11 – 15 ป
20 ปขึ้นไป
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สวนที่ 2 ทัศนคติตออาชีพการประชาสัมพันธ
8. ทานเห็นดวยกับขอความเกี่ยวกับอาชีพการประชาสัมพันธตอไปนี้ มากนอยเพียงใด
ขอความ
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15

อาชีพการประชาสัมพันธเปนอาชีพที่ไมควรจะเลือก
สําหรับการทํามาหากิน
อาชีพการประชาสัมพันธเปนอาชีพที่มีความทาทาย
อาชีพการประชาสัมพันธเปนอาชีพที่เหมาะกับคนที่เปน
นักแกปญหา
อาชีพการประชาสัมพันธเปนอาชีพที่สรางความเขาใจ
ระหวางองคกรกับคนทั่วไป
อาชีพการประชาสัมพันธเปนอาชีพที่สื่อสารในสิ่งที่ดี ๆ
ออกไปสูประชาชนในวงกวาง
อาชีพการประชาสัมพันธเปนอาชีพที่มีความจําเปนตอ
องคกร
อาชีพการประชาสัมพันธเปนอาชีพที่ผูประกอบอาชีพนี้
ตองอดทน
อาชีพการประชาสัมพันธเปนอาชีพที่ผูประกอบอาชีพนี้
ตองรูจักเรียนรูคนอื่น
อาชีพการประชาสัมพันธเปนอาชีพที่ผูประกอบอาชีพนี้
ตองรูจักเขาใจคนอื่น
อาชีพการประชาสัมพันธเปนอาชีพที่ผูประกอบอาชีพนี้
จะตองมีคุณสมบัติดานการยอมรับความผิดพลาด
อาชีพการประชาสัมพันธเปนอาชีพที่ผูประกอบอาชีพนี้
จะตองพรอมจะแกไขความผิดพลาด
อาชีพการประชาสัมพันธเปนอาชีพที่ชวยสงเสริม
ภาพลักษณขององคกร
อาชีพการประชาสัมพันธเปนอาชีพที่มีเกียรติเทาๆ กับ
สื่อมวลชน
อาชีพการประชาสัมพันธเปนอาชีพที่ตองแบกรับความ
รับผิดชอบสูง
อาชีพการประชาสัมพันธเปนอาชีพที่ถือเปนหนาตา
ขององคกร

เห็นดวย
อยางยิ่ง

เห็นดวย

เฉยๆ

ไมเห็นดวย

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง
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ขอความ
8.16
8.17
8.18
8.19
8.20
8.21
8.22
8.23
8.24
8.25

เห็นดวย
อยางยิ่ง

เห็นดวย

เฉยๆ

ไมเห็นดวย

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง

อาชีพการประชาสัมพันธเปนอาชีพที่จะชวยสนับสนุน
องคกรใหเติบโตไดอยางมั่นคง
อาชีพการประชาสัมพันธเปนอาชีพที่นาเห็นใจ
อาชีพการประชาสัมพันธเปนอาชีพที่ตองใช “ใจ”ทํางาน
อยางหนัก
อาชีพการประชาสัมพันธเปนอาชีพที่ผูประกอบอาชีพนี้
ตองมีความรอบรู
อาชีพการประชาสัมพันธเปนอาชีพที่ผูประกอบอาชีพนี้
ตองคิดในแงบวกเสมอ
อาชีพการประชาสัมพันธเปนอาชีพที่ผูประกอบอาชีพนี้
ตองมี service mind
อาชีพการประชาสัมพันธเปนอาชีพของนักโฆษณาชวนเชื่อ
อาชีพการประชาสัมพันธเปนอาชีพที่ผูประกอบอาชีพนี้
เปนเสมือนมือประสาน 10 ทิศ
อาชีพการประชาสัมพันธเปรียบเสมือนประตูบานแรก
ขององคกรที่จะชวยใหคนทั่วไปรูจักองคกร
อาชีพการประชาสัมพันธมีหัวใจสําคัญคือการสื่อสาร
ทําความเขาใจกับคนภายนอกองคกร

สวนที่ 3 ทัศนคติตอนักประชาสัมพันธ
9. ทานเห็นดวยกับขอความเกี่ยวกับตัวนักประชาสัมพันธตอไปนี้ มากนอยเพียงใด
ขอความ
9.1

นักประชาสัมพันธเปนผูที่มีความสุภาพ

9.2

นักประชาสัมพันธเปนผูที่มีความออนโยน นุมนวล

9.3

นักประชาสัมพันธเปนผูที่มีความสามารถมาก

9.4

นักประชาสัมพันธเปนผูที่มีองคความรูดี

9.5

นักประชาสัมพันธเปนผูที่สามารถแกปญหาได

9.6

นักประชาสัมพันธเปนผูที่สามารถตัดสินใจไดฉับไว

เห็นดวย
อยางยิ่ง

เห็นดวย

เฉยๆ

ไมเห็นดวย

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง
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ขอความ
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12
9.13
9.14
9.15
9.16

นักประชาสัมพันธเปนผูที่กระตือรือรนที่จะใหขอมูลเทาที่
ผูสื่อขาวตองการได
นักประชาสัมพันธเปนผูที่ตอบสนองในแงขอมูลขาวสารได
อยางรวดเร็ว
นักประชาสัมพันธเปนผูที่ไมเกี่ยงแมกระทั่งเรื่องที่เปนเรื่อง
ดานลบขององคกร
นักประชาสัมพันธเปนผูที่มักจะปกปดขอมูล
นักประชาสัมพันธนอกจากการใหขอมูลขององคกรแลว ยัง
สามารถใหขอมูลอื่นๆ ที่มีประโยชนกับการทํางานขาวได
นักประชาสัมพันธเปนผูที่เขาใจหลักการทํางานขาวของ
ผูสื่อขาวเปนอยางดี
นักประชาสัมพันธเปนผูที่เขาใจวาขาวสารมีความสําคัญ
นักประชาสัมพันธเปนผูที่รูถึงความตองการที่แตกตางกัน
ของผูสื่อขาวในสื่อมวลชนแตละประเภท
นักประชาสัมพันธเปนผูที่รูวาผูสอื่ ขาวตองการอะไร

9.19

นักประชาสัมพันธเปนผูที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
องคกรของตนเอง
นักประชาสัมพันธเปนมืออาชีพทีเ่ ขาใจงานประชาสัมพันธ
อยางแทจริง
นักประชาสัมพันธเปนผูที่มองแตดานดีขององคกรตนเอง
เสมอ
นักประชาสัมพันธเปนผูที่สามารถเขียนขาวไดดี

9.20

นักประชาสัมพันธเปนผูที่ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ

9.21

นักประชาสัมพันธเปนผูที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพ

9.22

นักประชาสัมพันธเปนผูที่มักจะขอรองใหสื่อลงขาวให

9.23

นักประชาสัมพันธเปนผูที่ใหความรวมมือกับสื่อเปนอยางดี

9.24

นักประชาสัมพันธเปนผูที่ปฏิบัติตอผูสื่อขาวทุกคนอยางเทา
เทียมกัน
นักประชาสัมพันธเปนผูที่มนุษยสัมพันธที่ดี

9.17
9.18

9.25

เห็นดวย
อยางยิ่ง

เห็นดวย

เฉยๆ

ไมเห็นดวย

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง

161

ขอความ
9.26

9.28

นักประชาสัมพันธเปนผูที่พรอมเสมอที่จะสรางความสัมพันธ
ในแบบพี่นองกับผูสื่อขาว
นักประชาสัมพันธพรอมเสมอทีจ่ ะใหความเปนกันเองกับ
ผูสื่อขาว
นักประชาสัมพันธเปนผูที่มีความจริงใจตอผูสื่อขาว

9.29

นักประชาสัมพันธเปนผูที่มีใจรักการบริการ

9.30

นักประชาสัมพันธเปนผูที่มักจะจัดกิจกรรมสราง
ความสัมพันธที่ดีกับสื่ออยูตลอดเวลา

9.27

เห็นดวย
อยางยิ่ง

เห็นดวย

เฉยๆ

ไมเห็นดวย

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง

สวนที่ 4 ทัศนคติตอกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ
คํานิยาม :

กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ หมายถึง การกระทํา หรือกิจกรรมที่นักประชาสัมพันธดําเนินการหรือ
จัดทําขึ้นเพื่อสื่อสารและสรางความสัมพันธกับสื่อมวลชน โดยมุงหวังใหสื่อมวลชนเปนตัวกลางในการเผยแพร
ขาวสารขององคกร
ไดแก การจัดทําเอกสารขาวประชาสัมพันธ บทความ แฟมขอมูลประชาสัมพันธ การจัดแถลงขาว จัด
สัมภาษณ การจัดใหสื่อมวลชนเยี่ยมชมองคกร การนําสื่อมวลชนดูงานตางประเทศ การพบปะ สังสรรคกับ
สื่อมวลชน การติดตอประสานงานกับสื่อมวลชน รวมทั้งการใหเกียรติสื่อมวลชน การใหความเปนกันเอง ความ
ตรงไปตรงมา การใหความรวมมือกับสื่อมวลชน เปนตน
10. จากนิยามขางตน ทานเห็นดวยกับขอความเกี่ยวกับกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธตอไปนี้ มากนอยเพียงใด
ขอความ

10.1

กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธเปนสิ่งจําเปนสําหรับผูสื่อขาว

10.2

ถาคุณมีโอกาส คุณยินดีที่จะเขารวมกิจกรรมสื่อมวลชน
สัมพันธเสมอ
กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธชวยใหการทําขาวของคุณ
สะดวกขึ้น
กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธเปนปจจัยหนึง่ ที่ทําใหการทํา
ขาวของคุณราบรื่น
คุณยินดีที่จะเขารวมกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ

10.3
10.4
10.5

เห็นดวย
อยางยิ่ง

เห็นดวย

เฉยๆ

ไมเห็นดวย

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง
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เห็นดวย
อยางยิ่ง

เห็นดวย

10.6

การเขารวมกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ ไมใชการกระทําที่
ผิดจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชน
10.7 นักประชาสัมพันธควรจัดใหมีกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ
ตอไป
10.8 การเขารวมกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธจะสราง
ความสัมพันธที่ดีระหวางผูสื่อขาวกับแหลงขาว
10.9 กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธใหความรูที่สามารถนําไปปรับ
ใชกับการทํางานได
10.10 กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธทําใหคุณไดถามคําถามกับ
แหลงขาวโดยตรง
10.11 กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธทําใหคุณเกิดความเขาใจในตัว
แหลงขาว
10.12 กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธทําใหคุณเกิดความเขาใจใน
องคกร

***************************************
ขอขอบพระคุณในความรวมมือกรอกแบบสอบถาม

เฉยๆ

ไมเห็นดวย

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง

163
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