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บทคัดย่อ
การศึกษาการจัดการโครงการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการและองค์กรไม่แสวงหาผลกําไร เป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาลักษณะการจัดการโครงการ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการและองค์กรไม่แสวงหาผลกําไร 2) ศึกษาปัญหาอุปสรรคของการจัดการ
โครงการประชาสัมพันธ์หน่วยงานราชการและองค์กรไม่แสวงหาผลกําไร วิธีการศึกษาใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
โดยเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างเดือนธันวาคม 2553-กุมภาพันธ์ 2554 ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
ซึ่งกําหนดคุณลักษณะให้เป็นผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับโครงการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานราชการและองค์กร
ไม่แสวงหาผลกําไร ทดสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและการประชาสัมพันธ์ จํานวน
5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบแบบสัมภาษณ์ทั้งด้านการใช้ภาษา ความเข้าใจ ประเด็นและเนื้อหา มีค่า IOC = 0.89
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์สรุปอุปนัย และตรวจสอบคุณภาพข้อมูลวิจัยด้วยวิธีการตรวจสอบ
สามเส้าด้านข้อมูล
ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะการจัดการโครงการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการจะดําเนินการในรูป
ของการจัดตั้งคณะกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ โดยเน้นการจัดลําดับเนื้อหาข่าวสารของโครงการที่จะ
ประชาสัมพันธ์ และการกําหนดสื่อประชาสัมพันธ์ซึ่งจะขึ้นกับการจัดลําดับความสําคัญของโครงการแต่ละโครงการ
และงบประมาณของแต่ละโครงการ โดยที่ทุกโครงการประชาสัมพันธ์ต้องมีการประเมินผลวัดความสําเร็จของ
การดําเนินงาน ส่วนลักษณะการจัดการโครงการประชาสัมพันธ์ขององค์กรไม่แสวงหาผลกําไรให้ความสําคัญกับ
การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่จะบริจาค เพื่อกําหนดโครงการประชาสัมพันธ์และวิธีการสื่อสารให้สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ชื่อองค์กรให้เป็นที่รู้จักและจดจํา และประเมินผลโครงการ
ประชาสัมพันธ์จากการใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ
ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการโครงการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการส่วนใหญ่เป็นเรื่องของ
งบประมาณที่ไม่เพียงพอจึงต้องมีการบริหารจัดการงบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการ
หาช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารด้วยวิธีการใหม่ ๆ และได้มีการพัฒนาในเรื่องของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
ในงานด้านการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นเพื่อสามารถทํางานด้านการประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ส่วนปัญหาและอุปสรรคการจัดการโครงการประชาสัมพันธ์ขององค์กรไม่แสวงหาผลกําไร มี 4 ด้าน คือ ด้านความรู้
ความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ด้านประสิทธิภาพในการวางแผนและการดําเนินงาน ด้านงบประมาณ แต่มี
ข้อได้เปรียบ คือ การประชาสัมพันธ์มีความน่าเชื่อถือ การรับรู้และเข้าถึงอย่างสูง ประหยัดค่าใช้จ่าย
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Abstract
A study of public relations project management in the government sectors and the nonprofit organizations is a qualitative research. The objectives are to 1) study the characteristics of
public relations project management of the government sectors and of the non-profit
organizations, and 2) study problems and obstacles of public relations project management of
the government sectors and of the non-profit organizations. This study used the in-depth
interview method with 6 project public relations executives who were purposively selected from
the government sectors and the non-profit organizations. The interviews were conducted during
December 2010 - February 2011. As for the interview quality test, 5 experts were invited to
check on language use, understandability of content, issues and the substance, and IOC = 0.89
was generated. The data were analyzed through the analytic induction, and data triangulation
method.
The research result showed that, public relations project management of the
government sectors was basically managed via the public relations committee. Hence,
information was arranged in order, PR media were determined based on project significance and
budget, and each PR project was evaluated based on success criteria. As for the public relations
project management of the non-profit organizations, the analysis of target group as potential
donators was given the first priority. Then, a public relations project and communication
methods would be set to correspond with each target group. In this aspect, name of organization
was publicized to generate awareness and retention among the target group, and the evaluation
of public relations project was conducted based on various forms of media used.
The major problem and obstacle of public relations project management of the
government sectors was basically inadequate budget. Hence, budget management for highest
efficiency was enhanced through seeking for innovative ways of news dissemination and elevating
PR personnel’s ability to work more effectively. As for the non-profit organizations, the problems
and obstacles were fourfold: 1) knowledge and ability of related parties, 2) planning efficiency,
3) operating efficiency, and 4) budget use. However, some advantages were found--the reliability
of PR works, high awareness and reach, and cost effectiveness.
Keywords: Management, Public Relations Project, Government, Non-profit Organization

1. บทนํา
การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) ถือเป็นเครื่องมือของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
เครื่องมือหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในองค์กรและสังคมอย่างสูง (เสรี วงษ์มณฑา, 2542) ซึ่งบทบาทดังกล่าว ได้แก่
การสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าหรือบริการ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหรือบริการ การบริหารประเด็น
การจัดการภาวะวิกฤติ การสร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษเพื่อสังคมและชุมชนใกล้เคียง ตลอดจนการสนับสนุนกิจกรรม
ของรัฐ เป็นต้น นอกจากนั้น การประชาสัมพันธ์ยังมีความสําคัญต่อองค์กรหรือสถาบันต่าง ๆ ในการติดต่อสื่อสาร
ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกองค์กรก็ตาม ซึ่งความสําคัญดังกล่าว ได้แก่ การเสริมสร้างภาพลักษณ์ และช่วย
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สร้างค่านิยมที่ดีให้กับองค์กรหรือสถาบัน การป้องกันรักษาชื่อเสียงของหน่วยงาน เนื่องจากในบางครั้งอาจเกิดความ
เข้าใจผิดต่อหน่วยงานได้ ดังนั้น หน่วยงานจึงเห็นความจําเป็นที่จะสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างฝ่ายบริหารกับ
พนักงาน และกลุ่มประชาชนเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยทั่วไปแล้วการดําเนินงานประชาสัมพันธ์นั้นจะมีอยู่ในองค์กรต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ (วิรัช ลภิรัตนกุล,
2549) คือ 1) องค์กรภาครัฐบาล เป็นองค์กรที่ดําเนินงานประชาสัมพันธ์ เพื่อสนองแนวนโยบายของรัฐบาลใน
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภายใน และภายนอกประเทศ 2) องค์กรภาครัฐวิสาหกิจ เป็นองค์กรที่มีหน่วยงานของ
รัฐบาลเป็นเจ้าของที่ถือมีหุ้นรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละ 50 ซึ่งเป็นเครื่องมือในการดําเนินงานทางเศรษฐกิจให้แก่
รัฐบาล อีกทั้งยังดําเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีให้เกิดขึ้นกับกลุ่มประชาชนเป้าหมาย 3) องค์กร
ภาคธุรกิจเอกชน เป็นองค์กรที่ดําเนินงานประชาสัมพันธ์ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นกับกลุ่มประชาชน
เป้าหมาย เพื่อผลประโยชน์ในทางธุรกิจ 4) องค์กรที่ไม่หวังผลกําไร อาทิ องค์กรพัฒนาของเอกชน มูลนิธิ สมาคม
หรือสถาบันการศึกษา ซึ่งเป็นองค์กรที่ดําเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อให้กลุ่มประชาชนเป้าหมายที่เกี่ยวข้องนั้น
สนับสนุนในการดําเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรให้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีจะเห็นได้ว่าองค์กรแต่ละประเภทมีการ
ดําเนินงานประชาสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ในแต่ละองค์กร โดยการ
ดําเนินงานประชาสัมพันธ์จะต้องทําเป็นขั้นตอน และกระบวนการตามแนวความคิดของ Cutlip and Center
(1978 อ้างใน วิรัช ลภิรัตนกุล, 2549) ที่กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์ในเชิงปฏิบัตินั้นเป็นความพยายามอย่างมี
ระเบียบ แบบแผน และมีการตระเตรียมไว้ก่อนอย่างเป็นกระบวนการ
การจัดทําโครงการประชาสัมพันธ์มาใช้ในปัจจุบันเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในองค์กรและสังคม โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้องค์กรและสังคมบรรลุวัตถุประสงค์ที่พึงปรารถนาได้ เนื่องจากการจัดทําโครงการประชาสัมพันธ์
เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่เมื่อนํามาใช้ดําเนินกิจกรรมที่ซับซ้อน อย่างเช่น งานด้านการประชาสัมพันธ์
ขององค์กรต่าง ๆ จะเห็นได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือเอกชน ได้มุ่งการจัดทําโครงการประชาสัมพันธ์ให้เกิด
ประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยที่ในปี 2552 ที่ผ่าน เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจ การเมือง รวมถึง
สภาพแวดล้อมที่เข้ามากระทบต่อการดําเนินงานขององค์กรธุรกิจซึ่งส่งผลกระทบให้หลายบริษัทต้องให้ความสําคัญ
กับการปรับโครงสร้างภายในองค์กร รวมถึงการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์และตราสินค้า (Re Branding) โดย
กระบวนการดังกล่าวมีการใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือ (PR webmaster, 2553)
ลักษณะสําคัญของโครงการ (รัตนา สายคณิต, 2547) คือ การดําเนินงานที่มีจุดมุ่งหมายเฉพาะ และจะมี
การกําหนดวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากที่เคยทําองค์กรจะเป็นผู้มีส่วนได้เสีย โดยเป็นการ
ปฏิบัติงานชั่วคราวมีเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุด และต้องการใช้ทรัพยากรหลายประเภทที่เกี่ยวข้องกัน จึงมีการข้าม
สายงานการบริหารองค์กร และยังเป็นการดําเนินงานที่มีความเสี่ยงหรือมีความไม่แน่นอน อีกทั้งยังต้องมีผู้บริหาร
โครงการรับผิดชอบบริหารโครงการตามกระบวนการของการทํางานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการภายใต้
เงื่อนไข เวลา งบประมาณ และผลงานที่กําหนดไว้
โดยที่ธรรมชาติของการดําเนินโครงการต่าง ๆ ต้องเกี่ยวข้องกับการจัดการของบุคคล ดังนั้น โครงการ
เหล่านี้จึงควรสร้างความสมดุลทั้งด้านทักษะในเรื่องเครื่องจักรและทักษะในด้านการจัดการเพื่อให้เกิดการดําเนิน
โครงการในประเภทต่าง ๆ ได้เหมาะสมที่สุด (Crawford and Pollack, 2005 อ้างใน รัตนา สายคณิต, 2547) ดังนี้
1) โครงการที่แบ่งตามลักษณะของสถานการณ์ คือ โครงการปรับปรุงงาน โครงการนวัตกรรม โครงการวิจัยและ
พัฒนา ฯลฯ 2) โครงการแบ่งตามขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 3) ประเภทของโครงการแบ่งตาม
ระยะเวลา ได้แก่ โครงการเร่งด่วน โครงการระยะสั้น โครงการระยะยาว 4) โครงการเดิมและโครงการใหม่ ได้แก่
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โครงการเดิม โครงการต่อเนื่อง โครงการใหม่ หรือโครงการเฉพาะกิจ 5) โครงการแบ่งตามระดับการบริหาร และ
โครงการระดับปฏิบัติ 6) โครงการแบ่งตามแผนงาน นอกจากนี้ การบริหารของโครงการประกอบด้วยการบริหาร
3 ระดับ ได้แก่ ระดับ 1 ระดับบูรณาการ ระดับ 2 หรือระดับกลยุทธ์และระดับ 3 ระดับยุทธวิธี หรือระดับปฏิบัติงาน
ซึ่งการบริหารทั้ง 3 ระดับจะเชื่อมโยงวัตถุประสงค์อย่างเป็นระบบเข้ากับกระบวนการบริหาร และเชื่อมโยงโครงการ
เข้ากับสภาพแวดล้อมอีกด้วย
การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการและหน่วยงานไม่แสวงหาผลกําไรนับเป็นงานที่สําคัญเพราะเป็น
องค์กรที่ต้องดําเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อสนองแนวนโยบายของรัฐบาลและของสาธารณประโยชน์ของส่วนรวม
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ อีกทั้งยังต้องสร้างความสัมพันธ์อันดีเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดขึ้น เพื่อให้
เป็นการให้ข้อมูล โน้นน้าวใจ กระตุ้นพฤติกรรม รวมไปถึงเปลี่ยนแปลงทัศนคติให้เกิดขึ้น เพื่อเป็นตัวเชื่อมช่องว่าง
ระหว่างรัฐบาล องค์กรสาธารณกุศล กับประชาชนให้เกิดความใกล้ชิดสนิทสนมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อให้การ
ดําเนินงาน การอยู่ร่วมกันหรือการบริหารประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จ รวมถึงการ
ชี้แจงให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจในข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น นโยบาย การดําเนินงาน
ผลงานโครงการ รวมถึงแก้ไขความเข้าใจผิดที่ประชาชนมีต่อหน่วยงานที่ดําเนินงานเพื่อประชาชนในสังคม
ดังจะเห็นได้ว่า เรื่องการประชาสัมพันธ์และการจัดการโครงการจะเข้ามามีความสําคัญสามารถช่วยให้งาน
ประชาสัมพันธ์ในโครงการนั้น ๆ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก ซึ่งการประชาสัมพันธ์ถือเป็นงานในระดับ
นโยบายที่องค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานของตนกับ
ประชาชน ป้องกันการเข้าใจผิด ตลอดจนการลดสาเหตุแห่งความขัดแย้งต่าง ๆ รวมทั้งการใช้การประชาสัมพันธ์เพื่อ
สนับสนุนนโยบายและการดําเนินงานขององค์กร สถาบัน เสริมสร้างและรักษาชื่อเสียง ความนิยม ความเชื่อถือ
ศรัทธา และความร่วมมือสนับสนุนจากประชาชนที่พึงมีต่อหน่วยงานและองค์กร
นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารโครงการขององค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงวิธีและ
กระบวนการประชาสัมพันธ์โครงการขององค์กรและหน่วยงาน โดย ชลันทิพย์ ประดับพงษา (2543) ได้ศึกษา
เกี่ยวกับ “กระบวนการประชาสัมพันธ์ กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการประชาสัมพันธ์
โครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการประชาสัมพันธ์ โครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ได้แก่ 1) ปัจจัยทางสังคม 2) ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 3) ปัจจัยทางสังคม 4) ทรัพยากรในการดําเนินงานประชาสัมพันธ์
ของส่วนงานประชาสัมพันธ์และ 5) การประสานงานภายในหน่วยงาน โดยปัจจัยภายนอกเป็นปัจจัยที่ส่งผลในเชิงลบ
ต่อการประชาสัมพันธ์โครงการ ส่วนปัจจัยภายใน เป็นปัจจัยที่ส่งผลในเชิงบวกต่อการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
แต่กลับเป็นปัจจัยที่ส่งผลเชิงลบต่อ บริษัทท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จํากัด นอกจากนี้ ไพฑูรย์ ตระการไทย
(2551) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการนําเสนอรูปแบบการบริหารโครงการพิเศษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี
เขต 1 สรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้ การบริหารโครงการพิเศษจะต้องทําการยึดหลักการบริหารตามวงจรคุณภาพ
PDCA เป็นลักษณะพื้นฐานการบริหาร 4 ด้าน ด้านการปฏิบัติงานจะต้องส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการ
ฝึกอบรม ปรับปรุงการทํางานของตนเอง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ด้านตรวจสอบและประเมินผลจะต้องค้นหา
ปัญหาและอุปสรรคในระหว่างปฏิบัติงาน พร้อมทั้งประเมินการปฏิบัติงานและผลงานของโครงการ และ อิสราวดี
สุวรรณรังสี (2550) ศึกษาเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ในการระดมทุนขององค์กรไม่แสวงหาผลกําไร ของมูลนิธิ
ศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า (1) องค์กรไม่แสวงหาผลกําไรได้แบ่งการดําเนินงานออกเป็น 2 ระยะ
คือ ระยะแรกตั้งแต่ปีที่ 1-10 ยังไม่มีการประชาสัมพันธ์ ระยะที่สองตั้งแต่ปีที่ 11-20 เริ่มมีการประชาสัมพันธ์ในการ
ระดมทุน และระยะที่สามตั้งแต่ปีที่ 21-ปัจจุบัน เป็นการประชาสัมพันธ์อย่างเต็มรูปแบบ (2) ลําดับขั้นตอน
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ในกระบวนการประชาสัมพันธ์เพื่อระดมทุน ประกอบด้วยการวางแผน การศึกษาข้อมูล การสื่อสาร และ
การออกแบบสาร และการนําเสนอเนื้อหาสาร โดยเน้นการใช้ภาพลักษณ์องค์กร หลักศาสนา และการนําเสนอ
ความโปร่งใสในการดําเนินงาน และปัจจัยอุปสรรคภายใน ได้แก่ งบประมาณ และบุคลากร ปัจจัยอุปสรรคภายนอก
ได้แก่ เศรษฐกิจ เทคโนโลยีสมัยใหม่ การสนับสนับสนุนอนุเคราะห์จากองค์กรสื่อ และปัจจัยสนับสนุนภายใน ได้แก่
ปัจจัยด้านภาพลักษณ์องค์กร นโยบายและการบริหารจัดการ และกิจกรรมการบริการ ปัจจัยสนับสนุนภายนอก
ได้แก่ ด้านสังคม เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ และวัฒนธรรม
จากที่กล่าวมานี้จึงเป็นเรื่องที่น่าศึกษาการจัดการโครงการประชาสัมพันธ์หน่วยงานราชการและองค์กร
ไม่แสวงหาผลกําไรในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นหน่วยงานและองค์กรที่อาศัยการประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือในการ
เผยแพร่อุดมการณ์และการดําเนินงานของหน่วยงาน เพื่อสร้างทัศนคติและความสัมพันธ์ที่ดีกับสาธารณชนและ
หวังผลให้สาธารณชนเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นกลไกที่สําคัญในการดําเนินงานที่จะให้
บรรลุผลได้ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานราชการและองค์กรไม่แสวงหาผลกําไร รวมถึงมีแนวทางและข้อมูล
สนับสนุนในการวางแผนการดําเนินงานอันจะนําประโยชน์มาสู่ทั้งสาธารณชน ชุมชน และสังคมต่อไป

2. วัตถุประสงค์
มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1. ศึกษาลักษณะการจัดการโครงการประชาสัมพันธ์หน่วยงานราชการและองค์กรไม่แสวงหาผลกําไร
2. ศึกษาปัญหาและอุปสรรคการจัดการโครงการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการและองค์กร
ไม่แสวงหาผลกําไร

3. ระเบียบวิธวี ิจัย
3.1 กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาครั้งนี้ กําหนดวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเป็น
ผู้บริหารการประชาสัมพันธ์ในระดับผู้อํานวยการ หัวหน้าแผนก หัวหน้าฝ่าย หรือหัวหน้าส่วนที่ทําหน้าที่รับผิดชอบ
โครงการประชาสัมพันธ์ ไม่ต่ํากว่า 5 ปี จากหน่วยงานราชการในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 3 กระทรวง ได้แก่
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงวัฒนธรรม และองค์กรไม่แสวงหาผลกําไรในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 3 องค์กร ได้แก่ สภากาชาดไทย มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม และกรีนพีซ โดยการสัมภาษณ์
ผู้บริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องแบบเจาะลึก (In-depth Interview)
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
การวิจัยในส่วนนี้เป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
กระบวนการดําเนินโครงการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการและองค์กรไม่แสวงหาผลกําไร โดยใช้เครื่องมือ
เก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้างตามแนวคิดของ Gilbreath และ Turner (รัตนา สายคณิต, 2547)
ทดสอบคุณภาพของเครื่องมือด้วยการให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและการประชาสัมพันธ์จํานวน 5 ท่าน พิจารณา
ตรวจสอบแบบสัมภาษณ์ทั้งด้านการใช้ภาษา ความเข้าใจ ประเด็นและเนื้อหา มีค่า IOC = 0.89 และเก็บรวบรวม
ข้อมูล ระหว่างเดือนธันวาคม 2553-กุมภาพันธ์ 2554 โดยยืนยันความถูกต้องของข้อมูลจาก 6 องค์กร ที่มีความ
แตกต่างด้านขนาด ลักษณะงานและตัวบุคคล ด้วยการบันทึกเทป ถอดเทป และการจดบันทึกการสัมภาษณ์
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3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์สรุปอุปนัย (Analytic Induction) และตรวจสอบ
คุณภาพข้อมูลวิจัยด้วยวิธีการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ตรวจสอบคุณภาพกับแนวคําถาม วัตถุประสงค์การวิจัย โดยคําตอบที่ได้รับหลังจากที่ผู้วิจัยได้ถอดเทปสัมภาษณ์
แล้ว 2) ผู้วิจัยได้ทําการอ่านข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์อย่างละเอียด 3) จากนั้นผู้วิจัยจึงได้ทําการวิเคราะห์ประเด็น
(Topic) ที่มีความสอดคล้องกับประเด็นหลักที่ต้องการจะศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ การดําเนินงาน
การจัดการโครงการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการและองค์กรไม่แสวงหาผลกําไร และปัญหาอุปสรรคของ
โครงการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการและองค์กรไม่แสวงหาผลกําไร 4) เมื่อผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์และ
จําแนกตามประเด็นหลักและประเด็นย่อยแล้ว ก็ได้นํากลุ่มคําที่ได้เหล่านั้นมาสร้างเป็นข้อสรุปตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยที่ได้ตั้งไว้ และอภิปรายผลที่ได้ในเชิงพรรณนาต่อไป

4. ผลการวิจัย
การศึกษาลักษณะการจัดการโครงการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการและองค์กรไม่แสวงหาผลกําไร
สามารถนําแสดงผลการวิจัยได้ ดังนี้
ตารางที่ 1: ลักษณะการจัดการโครงการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการและหน่วยงานไม่แสวงหาผลกําไร
โครงการ
ประเด็นการจัดการของ
ประเด็นการจัดการของ
ประชาสัมพันธ์
หน่วยงานราชการ
องค์กรไม่แสวงหาผลกําไร
วัตถุประสงค์
 การสร้างการรู้จกั
 การสร้างการรับรู้ ค่านิยม
 การสร้างจิตสํานึกของคนไทย
 การปลูกฝังการทําความดีให้กับสังคมไทย

 การสร้างการจดจํา
 การเชิญชวน

กลุ่มเป้าหมาย

 ภาพรวมคนไทยทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

 กลุ่มผู้ที่มีใจกุศลที่จะบริจาคทั่วไป

สื่อประชาสัมพันธ์

 โดยผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น สื่อโทรทัศน์ วิทยุ
สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อสมัยใหม่
 รวมทั้งสื่อที่เป็นกิจกรรม

 การใช้สื่อขึ้นอยู่กับปัจจัยด้าน
งบประมาณ
 วัสดุอุปกรณ์
 บุคลากร

กลยุทธ์การ
ประชาสัมพันธ์

 ต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบาย
รัฐบาล กับนโยบายกระทรวง และ
ยุทธศาสตร์กระทรวง รวมทั้งแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 มีความต่อเนื่องในการดําเนินโครงการ
ประชาสัมพันธ์

 ต้องเน้นรายละเอียดเกี่ยวกับองค์กร
 ขึ้นกับจุดประสงค์ของแต่ละกิจกรรม

(ตารางมีต่อ)

8

การประชุ ม วิ ช าการมหาวิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพ
BANGKOK UNIVERSITY RESEARCH CONFERENCE

ตารางที่ 1 (ต่อ): ลักษณะการจัดการโครงการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการและหน่วยงานไม่แสวงหาผลกําไร
โครงการ
ประเด็นการจัดการของ
ประเด็นการจัดการของ
ประชาสัมพันธ์
หน่วยงานราชการ
องค์กรไม่แสวงหาผลกําไร
การประเมินผล /
 ในภาพใหญ่ของแผนประชาสัมพันธ์
 ประเมินผลจากการใช้สื่อ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เพื่อให้ไปถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด
 ประเมินจากผลกระทบที่เกิดขึ้น
 ความสําเร็จลุล่วงตามนโยบายที่ตั้งไว้
ในแต่ละสื่อและกิจกรรม
 ประเมินวัดความสําเร็จของโครงการ
ทั้งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่าง และ
หลังโครงการ
การจัดการโครงการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการจะดําเนินการในรูปของการจัดตั้งคณะกรรมการด้าน
ประชาสัมพันธ์ โดยเน้นการสร้างการรับรู้ด้วยการจัดลําดับเนื้อหาข่าวสารของโครงการที่จะประชาสัมพันธ์ ซึ่งการ
กําหนดสื่อประชาสัมพันธ์จะขึ้นกับการจัดลําดับความสําคัญของแต่ละโครงการและงบประมาณโครงการ โดยมีการ
ประเมินผลวัดความสําเร็จของโครงการประชาสัมพันธ์ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการดําเนินโครงการ
ส่วนลักษณะโครงการประชาสัมพันธ์ขององค์กรไม่แสวงหาผลกําไรให้ความสําคัญกับการวิเคราะห์
กลุ่มเป้าหมายที่จะบริจาค เพื่อกําหนดโครงการประชาสัมพันธ์และวิธีการสื่อสารให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละ
กลุ่ม โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ชื่อองค์กรให้เป็นที่รู้จักและจดจํา โดยประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์จากการใช้สื่อ
ในการประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ
ปัจจัยภายใน

การจัดการโครงการ
ประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงานราชการและ
องค์กรไม่แสวงหาผลกําไร

1. ด้านบุคลากร
2. งบประมาณ
3. สื่อ เครื่องมือ วิธีการ
สร้างข่าวสารข้อมูล
4. การควบคุมและประเมินผล
โครงการ

ปัจจัยภายนอก
1. นโยบายต่าง ๆ
2. ข่าวสารภายนอก
3. สภาพแวดล้อม
4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น สื่อมวลชน ฯลฯ

ภาพที่ 1: การจัดการโครงการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการและองค์กรไม่แสวงหาผลกําไร
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จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ในอดีตการจัดการโครงการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการและ
องค์กรไม่แสวงหาผลกําไรไม่ค่อยมีบทบาทหรือได้รับความสําคัญมากนัก เพราะการแข่งขันเพื่อการสร้างความ
ไว้วางใจจากประชาชนไม่รุนแรง แต่เมื่อการประชาสัมพันธ์เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในปัจจุบัน และด้วยหน่วยงาน
ราชการและองค์กรไม่แสวงหาผลกําไรต้องได้รับการช่วยและการสนับสนุนจากประชาชน โดยเน้นเรื่องของการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร การสร้างความเข้าใจ การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ การบริจาคเงิน สิ่งของ หรือการอาสาเข้ามาช่วย
ในการทํางานให้กับองค์กร จึงต้องมีการบริหารจัดการโครงการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ซึ่งสามารถแบ่งเป็นการบริหาร
ปัจจัยภายในของหน่วยงานราชการและองค์กรไม่แสวงหาผลกําไร ได้แก่ การบริหารจัดการด้านบุคลากรเน้นการ
พัฒนาคุณภาพ การใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เทคนิควิธีการดําเนินงานและการประเมินผล
ส่วนปัจจัยภายนอกที่ต้องบริหารจัดการนั้น ได้แก่ ข่าวสารจากภายนอก สภาพแวดล้อมทางสังคม นโยบายต่าง ๆ
รวมถึงการบริหารจัดการหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยงานด้านสื่อมวลชน
โดยภาพรวมทั้ง 6 หน่วยงานที่ให้สัมภาษณ์ได้ระบุให้เห็นว่า การประชาสัมพันธ์เป็นหลักสําคัญในการ
สื่อสารระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะมีแนวทางในการจัดการไม่เหมือนกัน ปัจจัยภายใน
และภายนอกที่มีผลต่อการบริหารจัดการโครงการ ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากร ด้านเทคโนโลยีและด้านงบประมาณ
สําหรับในเรื่องการบริหารใช้สื่อของโครงการต่าง ๆ จะขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านงบประมาณ และวิธีการเลือกใช้สื่อในแต่
โครงการ และทั้ง 6 หน่วยงานมีความเห็นว่าเรื่องข้อมูลข่าวสารภายนอกของหน่วยงานนั้นมีความสําคัญเป็นอย่าง
มากในการสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการโครงการประชาสัมพันธ์
ตารางที่ 2: ปัญหาอุปสรรคการจัดการโครงการประชาสัมพันธ์หน่วยงานราชการและองค์กรไม่แสวงหาผลกําไร
องค์กรไม่แสวงหาผลกําไร
หน่วยงานราชการ
ปัญหาอุปสรรคของการบริหาร
โครงการประชาสัมพันธ์

 บุคลากรมีจํากัด
 การพัฒนาบุคลากร
 งบประมาณ

 ความรู้ของบุคคลากร
 ประสิทธิภาพการวางแผน
งานและการดําเนินงาน
 งบประมาณ
 ความไม่ต่อเนื่องจากการ
นําเสนอข่าวสารของ
สื่อมวลชน

ข้อได้เปรียบของการบริหาร
โครงการประชาสัมพันธ์

 เป็นเรื่องใกล้ตัวผู้รับสาร
 ประชาชนสนใจข่าวสาร

 ความน่าเชื่อถือสูง
 การสร้างการรับรู้และ
ความเข้าถึงสูง
 ประหยัดค่าใช้จ่าย

ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการโครงการประชาสัมพันธ์ผลกระทบภายใน คือ เรื่องการพัฒนาบุคลากร
การให้รู้เข้าใจเรื่องของเนื้อหาสามารถจัดการเรื่องนี้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม การให้ความรู้ความเข้าใจกับ
บุคลากรที่มีส่วนร่วมในเรื่องของการทํางาน บุคลากรทํางานไม่ทัน ในเรื่องของภาระหน้าที่หรือกิจกรรมที่ซ้อนกัน
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ทําให้ไม่สามารถทํากิจกรรมหลาย ๆ อย่างได้พร้อมกันให้ก้าวไปถึงผลสําเร็จ โดยได้ฝึกฝนและจัดการอบรมบุคลากร
เพื่อให้งานขับเคลื่อนไปได้ และเรื่องของงบประมาณในการทําว่ามีมากน้อยแค่ไหน สามารถเอามาบริหารโครงการให้
เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร ต่อมาคือ เรื่องของงบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัด ทําให้บุคลากรทํางานได้ไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ ทั้งยังต้องสร้างความรู้ความเข้าใจในการทํางาน เพื่อให้อยู่บนพื้นฐานเบื้องต้นในสิ่งที่ไม่ต้องเสีย
งบประมาณ จะมีสื่อที่ใช้ได้บ้างแต่ก็เป็นข้อจํากัด พยายามจัดสรรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และให้เข้าถึงทุกคน
อุปสรรคภายใน คือ ต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้รู้เข้าใจเรื่องของเนื้อหาและมุมมอง ที่จะสามารถจัดการเรื่องนี้ได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม การทํางานร่วมกัน เพื่อให้การดําเนินงานประสบผลสําเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ และ
ในเรื่องของบุคลากรที่มีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายค่อนข้างบ่อย เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับระบบและความซ้ําซ้อนของ
หน่วยงาน รวมถึงในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อการลงทุนและบริหารงาน เนื่องจากค่าใช้จา่ ย
ค่อนข้างสูง
จากการสัมภาษณ์ในประเด็นปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อสถานการณ์การประชาสัมพันธ์ขององค์กรไม่แสวงหา
ผลกําไร พบว่า การจัดการโครงการประชาสัมพันธ์มีปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 4 ด้าน คือ ด้านความรู้
ความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ด้านประสิทธิภาพในการวางแผนและการดําเนินงาน ด้านงบประมาณ และ
ด้านอื่น ๆ ได้แก่ สื่อมวลชน

5. อภิปรายผล
ปัจจุบันองค์กรและผู้บริหารให้ความสําคัญในเรื่องการนําหลักการบริหารจัดการมาใช้กับการดําเนิน
โครงการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น โดยในขณะที่องค์กรหรือหน่วยงานมีการพัฒนาแนวคิดในการดําเนินงาน
โครงการประชาสัมพันธ์นั้นต้องมีการตระหนักถึงความเหมาะสมและมีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และจากผลการวิจัยยังพบว่า ลักษณะการดําเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์ในปัจจุบัน มีกลยุทธ์หลัก คือ การใช้
สื่อมวลชนในการเผยแพร่โครงการประชาสัมพันธ์ เช่น การจัดแถลงข่าว การแจกข่าว การดําเนินโครงการมี
หลักสําคัญของการให้ข้อมูล รายละเอียด เป้าหมาย วัตถุประสงค์โดยเน้นให้เกิดความต่อเนื่อง ชัดเจนและสอดคล้อง
เชื่อมโยงกัน ในส่วนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการโครงการประชาสัมพันธ์ ปัจจัยด้านการเมืองมีอิทธิพล
ต่อโครงการประชาสัมพันธ์เนื่องจากการกําหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารหน่วยงานจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามทิศทางและกระแสของพรรคการเมืองที่เข้ามามีอํานาจ รองลงมาจะเป็นในเรื่องของงบประมาณ
โครงการในส่วนของปัจจัยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและความร่วมมือกับภาคธุรกิจต่าง ๆ ส่วนปัจจัยด้านสังคมจะไม่ค่อยมี
ผลกระทบเท่าไร เนื่องจากความก้าวหน้าและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของผู้รับสารมีมากขึ้นในปัจจุบัน แต่ปัจจัยที่
เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มากขึ้นจะมีผลของการเผยแพร่ข่าวสารของโครงการและมุ่งเน้นการประเมินผลการดําเนิน
โครงการประชาสัมพันธ์ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการดําเนินโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย อิสราวดี สุวรรณรังสี
(2550) และของ ไพฑูรย์ ตระการไทย (2551) ที่พบว่า การบริหารโครงการจะต้องทําการยึดหลักการบริหารตาม
วงจรคุณภาพ PDCA เป็นลักษณะพื้นฐานการบริหาร 4 ด้าน ด้านการปฏิบัติงานจะต้องส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร
ได้รับการฝึกอบรม ปรับปรุงการทํางานของตนเอง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ด้านตรวจสอบและประเมินผลจะต้อง
ค้นหาปัญหาและอุปสรรคในระหว่างปฏิบัติงาน และปัจจัยอุปสรรคภายใน ได้แก่ งบประมาณ และบุคลากร ปัจจัย
อุปสรรคภายนอก ได้แก่ เศรษฐกิจ เทคโนโลยีสมัยใหม่ การสนับสนุนอนุเคราะห์จากองค์กรสื่อ และปัจจัยสนับสนุน
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ภายใน ได้แก่ ปัจจัยด้านภาพลักษณ์องค์กร นโยบายและการบริหารจัดการ และกิจกรรมการบริการ ปัจจัยสนับสนุน
ภายนอก ได้แก่ ด้านสังคม เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ และวัฒนธรรม
การจัดการโครงการประชาสัมพันธ์แต่ละโครงการที่ตั้งขึ้นในรูปแบบของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์
โครงการ มีบทบาทเพื่อให้ประชาชนรับรู้และเกิดความร่วมมือจะมีการวางแผนว่าจะทําอะไรบ้าง และยังมี
กระบวนการประชาสัมพันธ์ภายในผ่านทางบุคคลหรืออาสาสมัครที่มีอยู่ในหมู่บ้านต่าง ๆ ให้เป็นกระบอกเสียงในการ
เผยแพร่ข่าวสารโครงการประชาสัมพันธ์ โดยจะมีการจัดเตรียมเนื้อหาข่าวสารโครงการประชาสัมพันธ์โดยกําหนด
สื่อที่จะเผยแพร่ จัดลําดับ ให้ความสําคัญ กับโครงการใหญ่ ก็จะใช้สื่อทุกรูปแบบ เรื่องของงบประมาณ
ถ้างบประมาณน้อยจะใช้การส่งข่าว ก็คือ ข่าวแจกทั่วไป หรือการแถลงข่าวก็ทําได้จํากัดไม่หลากหลายและได้ผล
เท่าที่ควร นอกจากนี้ รูปแบบของการจัดการโครงการประชาสัมพันธ์น่าที่จะต้องมีการพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรให้เพิ่มมากขึ้น และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานที่จะให้ความสนับสนุนการดําเนินโครงการ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การเป็นที่ปรึกษา การเผยแพร่ข่าวสาร การเพิ่มศักยภาพบุคลากร
และงบประมาณ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการ ซึ่งจะเป็นการสร้างพันธมิตรและเครือข่ายสําหรับ
การดําเนินงานของหน่วยงานและการประชาสัมพันธ์ได้อย่างต่อเนื่อง
ประเด็นที่เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการจัดการโครงการประชาสัมพันธ์หน่วยงานราชการ
เป็นเรื่องของงบประมาณที่ไม่เพียงพอจึงต้องมีการบริหารจัดการงบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยการหาช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารด้วยวิธีการใหม่ ๆ และได้มีการพัฒนาในเรื่องของบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในงานด้านการประชาสัมพันธ์มากขึ้นเพื่อจะได้ทํางานด้านการประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น แต่การดําเนินโครงการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการและองค์กรไม่แสวงหาผลกําไรก็มีข้อได้เปรียบ
ของการดําเนินโครงการ 3 ด้าน คือ การประชาสัมพันธ์น่าเชื่อถือ การรับรู้และเข้าถึงอย่างสูง ประหยัดค่าใช้จ่าย
เนื่องจากเป็นหน่วยงานและองค์กรที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์แต่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของสาธารณชน ชุมชน และสังคม

6. สรุปและข้อเสนอแนะ
การจัดการโครงการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการจะดําเนินการในรูปของคณะกรรมการด้าน
ประชาสัมพันธ์ โดยเน้นการจัดลําดับเนื้อหาข่าวสารของโครงการที่จะประชาสัมพันธ์ ซึ่งการกําหนดสื่อประชาสัมพันธ์
จะขึ้นกับการจัดลําดับความสําคัญและงบประมาณโครงการ โดยมีการประเมินผลวัดความสําเร็จของโครงการ
ประชาสัมพันธ์ ส่วนลักษณะโครงการประชาสัมพันธ์ขององค์กรไม่แสวงหาผลกําไรจะให้ความสําคัญกับการวิเคราะห์
กลุ่มเป้าหมายที่จะบริจาค เพื่อกําหนดโครงการประชาสัมพันธ์และวิธีการสื่อสารให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
แต่ละกลุ่ม โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ชื่อองค์กรให้เป็นที่รู้จักและจดจํา โดยประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์
จากการใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ
ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการโครงการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการส่วนใหญ่เป็นเรื่องของ
งบประมาณที่ไม่เพียงพอจึงต้องมีการบริหารจัดการงบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการ
หาช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารด้วยวิธีการใหม่ ๆ และได้มีการพัฒนาในเรื่องของบุคคลให้มีความรู้ความสามารถ
ในงานด้านการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นเพื่อสามารถทํางานด้านการประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ส่วนปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการโครงการประชาสัมพันธ์ขององค์กรไม่แสวงหาผลกําไร มี 4 ด้าน คือ
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ด้านความรู้ความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ด้านประสิทธิภาพในการวางแผนและการดําเนินงาน ด้าน
งบประมาณ แต่มีข้อได้เปรียบ คือ การประชาสัมพันธ์มีความน่าเชื่อถือ การรับรู้และเข้าถึงอย่างสูง ประหยัด
ค่าใช้จ่าย
ข้อเสนอแนะการวิจัยเพื่อการดําเนินการจัดการโครงการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการและองค์กร
ไม่แสวงหาผลกําไร มีดังต่อไปนี้
1. การคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ในสายวิชาชีพมาเพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ
ได้เกิดประสิทธิผลมากขึ้น
2. การศึกษาเพิ่มเติมในแนวคิดเรื่องการรับรู้ การจดจําและการเข้าร่วมของกลุ่มเป้าหมายโครงการ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการและองค์กรไม่แสวงหาผลกําไรเพื่อได้ข้อมูลในด้านผู้รับสารมาประกอบการ
บริหารโครงการประชาสัมพันธ์ต่อไป
3. ควรศึกษาการจัดการโครงการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในลักษณะของการสร้างความร่วมมือและ
เครือข่ายในลักษณะโครงการที่สอดคล้องกันเพื่อลดภาระด้านงบประมาณของแต่ละโครงการ
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