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การวิเคราะห์ขั้นตอนการวางแผนเพื่อการประชาสัมพันธ์ กรณีศึกษา:
โครงการเดิน – วิ่ง ๙ นี้เพื่อประชา “สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ”
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บทคัดย่อ
บทความเรื่อง การวิเคราะห์ขั้นตอนการวางแผนเพื่อการประชาสัมพันธ์ กรณีศึกษา: โครงการเดิน – วิ่ง ๙ นี้
เพือ่ ประชา “สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ” คณะแพทยศาสตร์ ศิรริ าชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล มุง่ ศึกษา วิเคราะห์
ขั้นตอนการวางแผนประชาสัมพันธ์ของโครงการทั้ง 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1. การวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ของ
องค์กร 2. การกำ�หนดวัตถุประสงค์ 3. กลุ่มเป้าหมาย 4. ขั้นตอนการดำ�เนินงาน 5. กำ�หนดงบประมาณ 6. การติดตาม
และประเมินผล ทั้งนี้การวางแผนประชาสัมพันธ์เป็นขั้นตอนที่สำ�คัญอย่างยิ่งต่องานประชาสัมพันธ์ เป็นการกำ�หนดวิธี
การปฏิบตั เิ พือ่ ใช้เป็นแนวทางในการดำ�เนินงานประชาสัมพันธ์ และทำ�ให้การดำ�เนินงานมีความสอดคล้องต่อเนือ่ งอันจะ
นำ�ไปสู่ความสำ�เร็จและบรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์กร
คำ�สำ�คัญ: การวางแผน, การประชาสัมพันธ์, โครงการเดิน – วิ่ง ๙ นี้เพื่อประชา, พระราชปณิธานของพ่อ
Abstract
The purpose of this article is to study, analyze and give the recommendations on the public relations
project Walking and Running 9 for Thai “Fulfilling the Father’s Determination” by the Faculty of
Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University. The study aimed to analyze and give recommendations
on the public relations planning through the 6 stages 1. Analysis on the general situation of the organization 2. Objective setting 3. Defining for the target group 4. Setting the operating procedures 5.
Alignment on budgeting 6. Monitoring and evaluation. Planning is essential for the public relations
project as to have consistency and alignment with the organization goal.
Keywords: Planning, Public Relations, Walking and Running 9 for Thai, The Father’s Determination
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บทนำ�

โครงการ เดิน-วิง่ ๙ นี้ เพือ่ ประชา “สืบสานพระ
ราชปณิธานของพ่อ” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อม
รำ�ลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ อันหาทีส่ ดุ มิได้ ของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนำ�รายได้
สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรง
พยาบาลศิ ริ ร าช เพื่ อ ให้ ป ระชาชนชาวไทยได้ ร่ ว มกั น
แสดงออกถึงความเคารพรักและเทิดทูนพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชรัชกาลที9่ อีกประการ
หนึง่ คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล อยูใ่ นระหว่างการ
ดำ�เนินการก่อสร้างโครงการอาคารนวมินทรบพิตร 84
พรรษา ซึง่ เป็นอาคารทีเ่ ป็นศูนย์กลางการตรวจโรคเฉพาะ
ทางอย่างครบวงจร อาคารดังกล่าวจะช่วยเพิ่มคุณภาพ
การบริ ก ารและความสะดวกของประชาชนผู้ เข้ า รั บ
บริการให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ การก่อสร้างเริม่ ขึน้ ในปี
พ.ศ 2558 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ 2561 มูลค่าของ
การก่อสร้างอาคารหลังนี้สูงถึง 5,000 ล้านบาท โรง
พยาบาลศิริราชได้รับงบประมาณจากรัฐบาลจำ�นวน
2,000 ล้านบาท ที่เหลืออีก 3,000 ล้านบาท เป็นหน้าที่
ของศิริราชที่จะระดมทุนให้ได้เพียงพอ
ดังนั้นเพื่อน้อมรำ�ลึกในพระมหากรุณาธิคุณหา
ที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ตลอดจนเพื่อระดมทุนหารายได้สมทบการ
ก่ อ สร้ า งอาคารนวมิ น ทรบพิ ต ร 84 พรรษา คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้
จัดโครงการ เดิน-วิ่ง ๙ นี้ เพื่อประชา“สืบสานพระราช
ปณิธานของพ่อ”ขึน้ ซึง่ ทางโครงการได้มกี ารวางแผนสือ่
เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์อย่างหลากหลายทั้งภายใน
องค์กรและภายนอกองค์กรเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
มากที่สุด
โดยบทความ “การวิ เ คราะห์ ขั้ น ตอนการ
วางแผนเพือ่ การประชาสัมพันธ์กรณีศกึ ษา: โครงการเดิน
– วิ่ง ๙ นี้เพื่อประชา “สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ”
คณะแพทยศาสตร์ ศิรริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล”
มุง่ ศึกษาการวิเคราะห์ขนั้ ตอนการวางแผนประชาสัมพันธ์
ในแต่ละขัน้ ตอนของการจัดโครงการ เพราะ ตามที่ จอห์น
ไพรซ์ โจนส์ (John Prices Jones) ผู้บุกเบิกในเรื่องการ
หารายได้คนสำ�คัญของสหรัฐอเมริกาได้กล่าวว่า (Cutlip
et al., 2000) กิจกรรมด้านการรณรงค์เพือ่ หารายได้เป็น
กิจกรรมหลักของฝ่ายประชาสัมพันธ์ขององค์กรสาธารณ
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กุศลแทบทุกองค์กร และเป็นกิจกรรมทีต่ อ้ งกระทำ�ในรูป
ของการประชาสั ม พั น ธ์ โ ดยการสร้ า งทั ศ นคติ ต่ อ
สาธารณชนให้เกิดความรูส้ กึ สงสาร เมตตา กรุณา เกิดจิต
กุศลและต้องการบริจาค ถ้าไม่รณรงค์ให้บริจาคเพื่อการ
กุศลในลักษณะการประชาสัมพันธ์เช่นนี้แล้ว การรณรงค์
หารายได้ยอ่ มไม่ประสบผลสำ�เร็จตามวัตถุประสงค์ทตี่ งั้ ไว้
วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ขององค์กร
(1) จุดแข็ง (Strengths)
คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาลเป็ น โรง
พยาบาลและโรงเรียนแพทย์แห่งแรกที่ใหญ่และเก่าแก่
ที่ สุ ด ของประเทศไทยได้ รั บ พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ จาก
พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ซึ่ ง ทรง
สถาปนาขึน้ และได้รบั ความศรัทธาเชือ่ ถือจากประชาชน
เป็นจำ�นวนมากทั้งยังเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่มีความ
พร้อมระดับสูงสุด และให้ความสำ�คัญกับการเรียนการ
สอนให้ครอบคลุมสามัตภิยะทั้ง 4 ประการ อย่างเป็น
ระบบ และผลิ ต แพทย์ ท่ี มี ศั ก ยภาพตลอดทุ ก ๆ ปี
ประกอบกับการมีบุค ลากรคุณ วุฒิแ ละประสบการณ์
สอดคล้องกับภารกิจและได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ใน
การปฏิ บั ติ ง านอย่ า งต่ อ เนื่ อ งนอกจากนี้ พื้ น ที่ ข องโรง
พยาบาลยังมีขนาดใหญ่ สามารถเชื่อมต่อพื้นที่ได้หลาย
ทิศทางและสามารถเข้าถึงได้ง่ายจากถนนใหญ่
(2) จุดอ่อน (Weaknesses)
โครงสร้างอาคารบางส่วนทรุดโทรมและสถาน
ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยไม่เพียงพอต่อการให้บริการ เนื่องจาก
มีความคับแคบ แออัด เช่น ตึกผู้ป่วยนอก (OPD) ห้อง
ผ่าตัดมีข้อจำ�กัด ทำ�ให้คิวรอผ่าตัดนานประกอบกับเส้น
ทางภายในมีความซับซ้อนและมีเส้นทางของยานพาหนะ
ต่างซ้อนทับกัน เกิดความสับสนให้แก่ประชาชนที่มาใช้
บริการ
(3) โอกาส (Opportunities)
เนื่องจากโรงพยาบาลศิริราชเป็นโรงพยาบาลที่
ได้รับความเชื่อถือศรัทธาจากประชาชนเป็นจำ�นวนมาก
ส่งผลให้มีประชาชนมาบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือสมทบ
กองทุนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องทุกเดือน และตำ�แหน่งของ
โรงพยาบาลอยู่ใกล้กับระบบคมนาคมเส้นทางหลายเส้น
ทางจึงมีโอกาสที่จะเข้าถึงโรงพยาบาลได้หลายเส้นทาง
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(4) อุปสรรค (Threats)
เนื่องจากพื้นที่มีความพลุกพล่านและมีความ
วุ่นวาย สถานที่ดูแลรักษาผู้ป่วยมีจำ�กัด เช่น ห้องไอซียู
ห้องผ่าตัด ในกรณีหอ้ งเต็มทางโรงพยาบาลไม่สามารถรับ
ผู้ป่วยเพิ่มได้ ทำ�ให้ประชาชนบางส่วนมีทัศนคติในแง่ลบ
แก่โรงพยาบาล อีกทัง้ โรงพยาบาลมีผปู้ ว่ ยอุปการะ ซึง่ เมือ่
มารับบริการมักจะได้คิวตรวจก่อน ส่งผลให้ประชาชน
ท่านอื่นไม่พอใจและมีทัศนคติในแง่ลบแก่โรงพยาบาล
การวิเคราะห์สถานการณ์ควรประมวลข้อมูล
ต่าง ๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ความเป็นมาเกี่ยวกับการ
ดำ�เนินงานขององค์กรโดยเฉพาะทางด้านประชาสัมพันธ์
และนำ�มาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการดำ�เนินงานต่อ
ไป (รุ่งนภา พิตรปรีชา, 2556) เสนอว่า ข้อมูลที่น่าสนใจ
และมีประโยชน์ในการวางแผน มีดังนี้
(1) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ใน
อดีต เพื่อให้ผู้วางแผนได้ทราบถึงกิจกรรมหรือโครงการ
ด้านการประชาสัมพันธ์ทเี่ คยทำ�มาแล้ว เพือ่ เป็นแนวทาง
ในการกำ � หนดกิ จ กรรมในปี ต่ อ ไป ทำ � ให้ ก ารกำ � หนด
กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์นั้นง่ายขึ้น
(2) รายงานผลการดำ�เนินงานขององค์กรและ
งานประชาสัมพันธ์ในปีที่ผ่านมา ซึ่งจะทำ�ให้ผู้วางแผน
สามารถมองเห็นสภาพปัญหาและข้อควรแก้ไข หรือ
กิจกรรมที่น่าจะทำ�ให้เกิดผลตามที่คาดหวังได้มากกว่า
กิ จ กรรมเดิม เพื่อให้แผนประชาสัมพันธ์ใ นปีต่อไปมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมด้านประชาสัมพันธ์
ขององค์กรอื่น ๆ ถ้าเป็นในเชิงธุรกิจก็จะหมายถึงการ
ศึกษากลยุทธ์ของคู่แข่งนั่นเอง ข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์
ในการวางแผนกำ�หนดกิจกรรมด้านประชาสัมพันธ์ของ
องค์ ก ร เพราะจะทำ � ให้ อ งค์ ก รสามารถหาแนวทาง
กิจกรรมหรือโครงการที่น่าสนใจกว่า เพราะการดำ�เนิน
กิจกรรมทีซ่ าํ้ ซ้อนกับองค์กรอืน่ จะทำ�ให้ประชาชนสับสน
ทำ�ให้ภาพลักษณ์ขององค์กรไม่เด่นชัด
(4) มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ร่วมโครงการ สมาชิก
อาสาสมัคร และข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการทั้งที่เคย
ร่วมโครงการกับองค์กรมาแล้ว และทัง้ ทีอ่ งค์กรพิจารณา
เห็นว่าควรจะเชิญมาร่วมกิจกรรม จะช่วยให้การวางแผน
กำ�หนดบุคลากรเป็นไปโดยง่ายและเหมาะสมยิง่ ขึน้ ทำ�ให้
สามารถกำ � หนดบุ ค คลให้ เ หมาะสมกั บ งานในแต่ ล ะ
โครงการด้วย

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
ตามแผนประชาสัมพันธ์ในปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นประโยชน์
ในการประมาณค่าใช้จ่ายของแผนในปีต่อไป รวมถึง
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับรายได้จากการระดมทุนเพือ่ ใช้ในการ
ดำ�เนินงานขององค์กร อันจะทำ�ให้องค์กรทราบได้ว่าจะ
ต้องระดมเงินทุนในปีต่อไปอย่างไร ในเป้าหมายใด 6.
ข้อมูลเกีย่ วกับสภาวะแวดล้อมอืน่ ๆ เช่น ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลทางเศรษฐกิจ การเมือง ซึ่งจะช่วยให้ผู้วางแผน
สามารถคาดการณ์ถึงกำ�ลังความช่วยเหลือทั้งทางด้าน
การบริจาคทรัพย์และกำ�ลังกาย
วัตถุประสงค์
การกำ � หนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องแผนงาน
ประชาสัมพันธ์ โครงการ เดิน-วิง่ ๙ นีเ้ พือ่ ประชา“สืบสาน
พระราชปณิธานของพ่อ” จะกำ�หนดให้สนับสนุนและ
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล โดยวัตถุประสงค์ของ
โครงการคือ เพื่อเป็นการรวมกลุ่มพสกนิกรมาร่วมน้อม
รำ�ลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเพื่อระดม
ทุนหารายได้สมทบทุนการก่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร
84 พรรษา
การกำ � หนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการสื่ อ สารนั้ น
ปาริชาต สถาปิตานนท์ (2552) เสนอว่า วัตถุประสงค์
จำ�เป็นต้องสอดคล้องกับเป้าหมายในการสื่อสาร และใน
ขณะเดียวกันก็ควรคำ�นึงถึงจุดยืน (positioning) ของ
องค์กร โดยจุดยืนขององค์กร หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด
ต่าง ๆ ของสาธารณชนที่มีต่อองค์กร และผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ ขององค์กร โดยเฉพาะในด้านการแยกแยะความ
แตกต่างระหว่างองค์กร และผลิตภัณฑ์ขององค์กรกับ
องค์กรอื่น ๆ ที่อยู่ในกลุ่มงานเดียวกัน หรือมีสินค้า
ประเภทเดี ย วกั น ด้ ว ย นอกจากนั้ น การกำ � หนด
วัตถุประสงค์ยังจำ�เป็นที่จะต้องสะท้อนถึงคุณลักษณะที่
สำ�คัญ 5 ประการ ซึ่งมักนิยมเรียกกันในชื่อของตัวอักษร
ย่อว่าสมาร์ท (S-M-A-R-T) ซึง่ ระบุให้เห็นว่าวัตถุประสงค์
จำ�เป็นต้องมีความเจาะจง (S: Specific) สามารถวัดและ
ประเมินผลได้ (M:Measurable) มีความเป็นไปได้ในการ
ทำ�ให้สำ�เร็จได้จริง (A: Achievable) มีความเกี่ยวเนื่อง
กั บ องค์ ก รและสภาพแวดล้ อ มต่ า ง ๆ ในสั ง คม (R:
Relevant) และมี ก ารระบุ เ งื่ อ นไขในเชิ ง เวลาที่ พึ ง
ปรารถนา (T: Timed) อย่างชัดเจน
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กลุ่มเป้าหมาย
จากการกำ�หนดกลุม่ เป้าหมายของโครงการ ทาง
โครงการได้แบ่งกลุม่ ประชาชนเป้าหมายออกเป็น 2 กลุม่
ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่ทางโครงการต้องการติดต่อเพื่อนำ�
เสนอข่าวสารคือ กลุ่มเป้าหมายภายนอกองค์กร เป็นก
ลุ่มที่ให้ความสำ�คัญมากที่สุด ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก
ในการวางแผนประชาสัมพันธ์โครงการ เดิน-วิง่ ๙ นี้ เพือ่
ประชา“สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ” โดยประกอบ
ด้วย ประชาชนและบุคคลทั่วไป กลุ่มศิลปิน นักแสดงที่
อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงกลุ่มสื่อมวลชน
เป็นกลุ่มที่สำ�คัญที่สุด และกลุ่มเป้าหมายภายในองค์กร
เป็นกลุ่มเป้าหมายรอง คือ พนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน
องค์กร
นอกจากการกำ�หนดกลุม่ เป้าหมายจากการแบ่ง
เป็นกลุ่มเป้าหมายภายในและภายนอกแล้ว ควรมีการ
ศึกษาถึงแรงจูงใจของผู้บริจาค (Knowing what motivates individuals/groups to donates) โดย Peter
Fleming and Nancy Larmer (1989) ได้เขียนไว้
บทความเรื่อง Fundraising for your Organization ว่า
โดยปกติแล้วการบริจาคจะเกิดจากการที่คนต้องการจะ
ช่วยเหลือคนอื่น โดยอาจมีเหตุผลหลายประการ เช่น
ต้องการมีสว่ นร่วมและมีความมุง่ มัน่ ทีเ่ ข้าร่วมกับกลุม่ โดย
พิ จ ารณาถึ ง เหตุ ผ ลที่ เข้ า ร่ ว ม (Involvement or
Commitment to the group and cause) เพื่อระลึก
ถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (The quest for immortality)
มองหาสิง่ ทีส่ ร้างความทรงจำ� (Seek Recognition) ชอบ
เข้าร่วมกิจกรรม (Enjoy the Event) เหตุผลทางศาสนา
(Religious Point of View) ความละอาย/ความรู้สึกผิด
(Guilt) ความเห็นอกเห็นใจ (Compassion) ถูกขอร้อง
(They were asked to give) ดังนั้นผู้ระดมทุนจึงต้อง
ทำ�ความเข้าใจกับความต้องการภายในของผู้บริจาคด้วย
ในประเด็นนี้ อานันท์ กาญจนพันธ์ (อ้างถึงใน
นิตยา กัทลีรดะพันธุ์ และ อรวรรณ สุรมณฑล, 2544) ได้
กล่าวถึงการระดมทุนในสังคมไทยว่า สังคมไทยได้รับ
อิ ท ธิ พ ลทางศาสนาเรื่ อ งการทำ � บุ ญ ซึ่ ง ส่ ง ผลถึ ง ระบบ
อุปถัมภ์ท่ีเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคมและ
George Brakeley (อ้างถึงใน พรรณราย ทวีโชติกจิ เจริญ,
2541) ได้กล่าวว่า การประยุกต์ใช้จิตสำ�นึกเพื่อสร้างแรง
จูงใจในการบริจาคขึน้ อยูก่ บั สามัญสำ�นึกและความเข้าใจ
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ที่ถูกต้องของประชาชนรวมถึงความสนใจของปัจเจก
บุคคล ความมุ่งมาดปรารถนาและความต้องการขั้นพื้น
ฐาน ดั ง นั้ น ผู้ ร ณรงค์ ห าทุ น จะต้ อ งใช้ เวลาศึ ก ษาและ
ทำ�ความเข้าใจเกีย่ วกับผูบ้ ริจาคอย่างละเอียดและวินจิ ฉัย
ว่า อะไรเป็นเหตุผลทีท่ �ำ ให้บคุ คลบริจาคเงินให้แก่องค์กร
กล่าวได้ว่าเหตุผลในการบริจาคของคนแต่ละ
คนอาจเกิดจากมุมมองที่ต่างกัน โดยมีเหตุผลแห่งการ
บริจาค เช่น คุณค่าทางจิตวิญญาณ การเป็นสมาชิก
สถานะ การเห็นประโยชน์ของผู้อื่น อำ�นาจ การยอมรับ
การเติบโต ความภูมิใจในตนเอง การเป็นส่วนหนึ่ง ความ
ผูกพัน ครอบครัว วัฒนธรรม รางวัล การได้รบั การยอมรับ
สังคม หรือ ความรูส้ กึ ผิด ความกลัว การทำ�ให้ดขี นึ้ ความ
ต้องการของคน วิสยั ทัศน์ ภาษี แรงกดดันจากเพือ่ นเครือ
ข่าย หรือรายได้ที่จะต้องหมดไป เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
ควรมีการพิจารณาอีกด้วยว่าทำ�ไมคนถึงไม่บริจาค ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะเหตุผลดังต่อไปนี้ คือ ไม่ถกู ขอ ไม่มเี งิน ไม่
เชื่อมั่นในองค์กรสาธารณประโยชน์ ขาดความเชื่อที่
ค ล้ า ย ค ลึ ง กั น ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ข อ ห รื อ ใ ห้ อ ง ค์ ก ร
สาธารณประโยชน์อื่นไปแล้ว เป็นต้น (ข้อมูลในเอกสาร
ประกอบการบรรยายเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ระดมทรัพยากรสำ�หรับองค์กรสาธารณประโยชน์ใน
ประเทศไทย 2547) และสุกิจ อุทินทุ (อ้างถึงใน นิตยา
กัทลีรดะพันธุ์ และอรวรรณ สุรมณฑล, 2544) ได้ให้ข้อ
คำ�นึงในการระดมทุนว่าองค์กรควรกำ�หนดกลุม่ เป้าหมาย
ที่เป็นภาคธุรกิจเอกชนด้วย เพราะภาคธุรกิจในปัจจุบัน
ได้เปลีย่ นจาก Funding Agency มาเป็นร่วมทำ�ธุรกิจกับ
ชุ ม ชน การช่ ว ยเหลื อ การสร้ า งคุ ณ ค่ า เพิ่ ม (Value
Added) ซึ่ ง กั น และกั น และต้ อ งเป็ น การทำ � งานใน
ลักษณะของการร่วมมือกันหลาย ๆ องค์กร ทั้งภาครัฐ
และเอกชนเพราะเชือ่ ว่าองค์กรเดียวไม่สามารถทำ�ให้เกิด
ผลกระทบ (Impact) ที่ชัดเจนได้
การดำ�เนินงาน (กำ�หนดสื่อและกิจกรรม)
ในการดำ�เนินงาน จะแบ่งการทำ�งานออกเป็น
3 ช่วง คือ การประชาสัมพันธ์เพือ่ เชิญชวนให้เข้าร่วมและ
รูจ้ กั กิจกรรม การดำ�เนินกิจกรรม และการประชาสัมพันธ์
ผลการดำ�เนินกิจกรรมซึง่ จะเลือกสือ่ ทีส่ ามารถเข้าถึงกลุม่
เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและมากที่สุด โดยพิจารณาถึง
คุณภาพ ความน่าเชื่อถือและจำ�นวนผู้รับสารเป็นสำ�คัญ
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(1) การประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนให้เข้าร่วม
และรู้จักกิจกรรม ขั้นตอนนี้จะมีความแตกต่างในการใช้
สื่ อ เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการ เดิ น -วิ่ ง ๙ นี้ เ พื่ อ
ประชา“สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ” สำ�หรับกลุ่ม
เป้ า หมายภายในองค์ ก รและกลุ่ ม เป้ า หมายภายนอก
องค์กร สือ่ ประชาสัมพันธ์ภายนอกองค์กร ทีอ่ งค์กรเลือก
ใช้มีรูปแบบคือ
1.1 การจัดงานแถลงข่าว เป็นการจัดแถลงข่าว
เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ได้ทราบ โดยมี ศ.ดร.นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น
ประธานแถลงข่าว ผศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำ�นวย
การโรงพยาบาลศิริราช และ รองศาสตราจารย์ นาย
แพทย์นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและ
กิจกรรมเพือ่ สังคม ซึง่ จะแถลงข่าวล่วงหน้าก่อนถึงวันจัด
โครงการประมาณ 2 เดือน คือวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ
2559 ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช
1.2 ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ศิริราช โดยจะ
ประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน
1.3 ประชาสั ม พั น ธ์ ท างสื่ อ โทรทั ศ น์ เ พื่ อ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรู้จัก
และเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวิธีการต่าง ๆ ผ่านการผลิตส
ปอตโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการ เดิน-วิ่ง ๙
นี้ เพือ่ ประชา“สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ” เป็นการ
ผลิ ต รายการโทรทั ศ น์ เ พื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ค วามยาว
ประมาณ 30 วินาที โดยเนือ้ หาเน้นเชิญชวนให้ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายรู้จักและเข้าร่วมกิจกรรม ทางโครงการ
เลือกสื่อสปอตโทรทัศน์เพราะมีการนำ�เสนอเนื้อหาที่
สามารถสร้างอารมณ์และสือ่ ให้เห็นถึงบรรยากาศ ตลอด
จนความเคลื่ อ นไหวต่ า ง ๆ ที่ ดึ ง ดู ด ความสนใจของ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี และจะเผยแพร่ทาง
สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ทัง้ นี้ สปอตโทรทัศน์ทาง
โครงการไม่สามารถออกอากาศในช่วงเวลาไพรม์ไทม์ได้
ซึ่งอาจจะไม่เข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายเท่าที่ควร
1.4 ประชาสัมพันธ์ในลักษณะของข้อความ
(อักษรวิง่ ) ผ่านทางสือ่ โทรทัศน์ ช่องฟรีทวี ี (3, 5, 7, Thai
PBS, NBT) เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทางโครงการจะ
ประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาไพรม์ไทม์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มี
คนดูมากทีส่ ดุ และสามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างกว้าง

ขวาง รวมถึงกลุ่มเป้าหมายของโครงการด้วย
1.5 ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการต่าง ๆ (Informercial) คือการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ เช่น วัน
กำ � หนดจั ด โครงการวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการเพื่ อ
ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ป ระชาชนกลุ่ ม เป้ า หมายเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม ซึง่ จะประสัมพันธ์ผา่ นรายการเรือ่ งเล่าเช้านี้ เวลา
6.00-9.30 น.ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3 รายการ
เช้านี้ที่หมอชิต เวลา 6.00-7.30 น.ทางสถานีโทรทัศน์สี
กองทัพบกช่อง 7 และรายการคุยข่าวสิบโมง เวลา 09.5010.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
1.6 ประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นสื่ อ บุ ค คล โดยเชิ ญ
ศิลปิน/ดารา/นักกีฬา คือ คุณรวีวรรณ บุญประชม คุณ
ทวีฤทธิ์ จุลละทรัพย์ นักแสดงชื่อดังจากละครเรื่องเพลิง
นารี ซึ่งเป็นละครที่ประชาชนให้ความสนใจพอสมควร
รวมถึงตัวของนักแสดงเองด้วย อีกทั้งสามารถดึงดูดใจ
ประชาชนจากรูปร่าง หน้าตา บุคลิกภาพภายนอกได้เป็น
อย่างดี ทางโครงการจึงเลือกนักแสดงทั้ง 2 ท่านมาเป็น
พรีเซ็นเตอร์ และนอกจากนั้นยังมี คุณณัฐวัฒน์ อินนุ่ม
คุณโยธิน ยาประจันทร์ 2 นักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยร่วม
เป็นพรีเซ็นเตอร์ด้วย ซึ่งพรีเซ็นเตอร์ทั้ง 4 ท่านจะพูด
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้กลุม่ เป้าหมายรูจ้ กั และเข้าร่วม
กิจกรรม และจะเผยแพร่ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี
สีช่อง 3		
1.7 จั ด ทำ � เฟซบุ๊ ก อี เวนท์ เ พจ (Facebook
event page) โดยทางโครงการจะเพิ่มเติมรายละเอียด
ข้อมูลของโครงการ เช่น วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ
วัตถุประสงค์ของโครงการ เส้นทางที่ใช้ในการ เดิน-วิ่ง
รวมไปถึงเชิญชวนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
กิจกรรม ฯลฯ ซึง่ จะให้ขอ้ มูลข่าวสารทีเ่ ป็นปัจจุบนั ตลอด
เวลาเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ ถือว่า
เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างดี
(2) สื่อประชาสัมพันธ์ภายในที่องค์กรเลือกใช้
มี3รูปแบบคือ
2.1 สื่อโปสเตอร์ โดยนำ�สื่อโปสเตอร์ไปปิดตาม
จุดต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาลศิริราช รายละเอียดเนื้อหา
เน้นเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรม
2.2 สื่อโสตทัศน์ เผยแพร่ผ่านสถานีโทรทัศน์
ศิริราช (Siriraj Channel) จัดทำ�สปอตโทรทัศน์เพื่อ
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ประชาสัมพันธ์โครงการความยาวประมาณ 30 วินาที (ส
ปอตโทรทั ศ น์ เรื่ อ งเดี ย วกั บ ที่ เ ผยแพร่ ผ่ า นทางสถานี
โทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 โดยจะประชาสัมพันธ์ภายใน
โรงพยาบาลศิริราช เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ทาง
โครงการจะประชาสัมพันธ์ก่อนล่วงหน้า 1 เดือน เพื่อ
ตอกยํ้าโครงการดังกล่าว
2.3 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นการประกาศเสียง
ตามสายภายในโรงพยาบาลศิริราช เพื่อประชาสัมพันธ์
เชิญชวนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรู้จักและเข้าร่วม
โครงการ โดยเนื้อหาการประกาศจะยึดตามหลัก 5W1H
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบข่าวสารที่ครบถ้วน
การดำ�เนินกิจกรรม
(1) โครงการ เดิน-วิ่ง ๙ นี้เพื่อประชา“สืบสาน
พระราชปณิธานของพ่อ”เป็นโครงการพิเศษที่ยิ่งใหญ่
แห่ ง ปี ข องคณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
(2) กิจกรรมการประมูล: สำ�หรับหมายเลขพิเศษ
๙๙/ ๙๙๙/ ๙๙๙๙ จะเปิดให้ผสู้ นใจประมูลออนไลน์ผา่ น
เว็บไซต์ http://runaroundthailand.com/9forall/
event ซึง่ ทำ�มาจากวัสดุพเิ ศษ ทางโครงการเปิดให้มกี าร
ประมูลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน เวลา 09.00 น. สำ�หรับนัก
วิ่ง 12 กิโลเมตร และวันที่ 2 กันยายน เวลา 09.00 น.
สำ�หรับนักวิ่ง 6 กิโลเมตร
(3) กิจกรรมเลขดีเลขสวย สำ�หรับหมายเลขตอง
เลขเรียง เป็นเลขเรียง 3 ตัว 8 ชุด และเลขเรียง 4 ตัว 8
ชุด รวมทัง้ หมด 16 ชุด เปิดให้ผสู้ นใจสมัครในราคา 9,999
บาท โดยพรีเมี่ยมแพ็กเกจเลขสวยนี้จะเป็นวัสดุพิเศษ
ทีม่ าพร้อมกับ เสือ้ โปโล หมวก แก้วนาํ้ เก็บความร้อน+เย็น
ทั้งหมดบรรจุในกล่องคุณภาพ
(4) กิจกรรมรวมพลังชาวไทย นักวิ่งระยะทาง 6
กิโลเมตร ที่เข้าสู่เส้นชัยที่ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และ
นักวิ่งระยะทาง 12 กิโลเมตร ที่เข้าสู่เส้นชัย ณ พระบรม
รูปทรงม้า จะร่วมกิจกรรมรวมพลังชาวไทยโดยการลงนาม
ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนำ�ใบลง
นามไปปิดบนบอร์ดที่ทางโครงการได้เตรียมไว้
(5) กิจกรรมแฟมิลี่ ทีม (family team) ซึ่งเป็น
กิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นควบคู่กับโครงการ เดิน-วิ่ง ๙ นี้
เพื่อประชา“สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ”สำ�หรับ
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ครอบครัวที่มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการมากกว่า 5 ท่าน
โดยนำ�หลักฐานการสมัครมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ในวันลง
ทะเบียนพร้อมรับรางวัลเป็นหมวกที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษ
โดยมี ต ราสั ญ ลั ก ษณ์ โ ครงการ เดิ น -วิ่ ง ๙ นี้ เ พื่ อ
ประชา“สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ” มอบให้ท่าน
ละ 1 ใบ
(6) “นิ ท รรศการเฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ” คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล น้อมนำ�พระบรมราโชวาท พระราช
ดำ�รัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั นำ�มาจัดนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติเป็นภาพพระราชกรณียกิจของพระองค์
ที่ทรงงานเพื่อประชาชน ทางโครงการจะประดับภายใน
บริเวณงานทีล่ านพระบรมรูปทรงม้า และระหว่างเส้นทาง
เดิน-วิ่ง ตลอดจนที่ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาล
ศิริราช
ประชาสัมพันธ์ผลการดำ�เนินกิจกรรม
ภายหลั ง จากการจั ด กิ จ กรรมทางองค์ ก รได้
ประชาสัมพันธ์ผลของการดำ�เนินกิจกรรมผ่านทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร ได้แก่ การประชาสัมพันธ์
ผ่านสถานีโทรทัศน์ศิริราช (Siriraj Channel) โดยจัดทำ�
เป็นสปอตโทรทัศน์ความยาวประมาณ 30 วินาที เผยแพร่
ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ การประชาสัมพันธ์ผา่ น
ทางเว็บไซต์ของศิริราช โดยการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการดำ�เนินกิจกรรมของโครงการ และเผยแพร่ภาพ
กิจกรรมโครงการ โดยสือ่ ประชาสัมพันธ์ภายนอกทีอ่ งค์กร
เลือกใช้คือ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท
หนังสือพิมพ์
ในส่วนของการกำ�หนดสือ่ และกิจกรรม (รุง่ นภา
พิตรปรีชา, 2556) ได้กล่าวถึงสิ่งจำ�เป็น 5 ประการที่จะ
ช่วยให้การกำ�หนดกิจกรรมเพือ่ รณรงค์ดา้ นประชาสัมพันธ์
ขององค์กรสาธารณกุศลโดยเฉพาะในเรื่องการระดมทุน
เป็ น ไปอย่ า งประสบความสำ � เร็ จ หรื อ อี ก นั ย หนึ่ ง คื อ
เทคนิคในการกำ�หนดกิจกรรม คือ 1.ประเด็นทีจ่ ะรณรงค์
นั้นต้องมีนํ้าหนักเป็นปัญหาสำ�คัญ เป็นที่ยอมรับของคน
ทัว่ ไปว่าเป็นสิง่ ทีค่ วรจะได้รบั การช่วยเหลือ แก้ไขอย่างยิง่
และอย่างเร่งด่วน (Strong case) 2. มีผนู้ �ำ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในสังคม (Effective Leadership) 3. มีผู้ร่วมงานที่มีวิจารณญาณที่เหมาะสม รู้จัก
แยกแยะถูกผิดและมีการตัดสินใจที่ดี (Conscientious
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Workers) 4. ผู้ร่วมงานมีความเต็มใจที่จะอุทิศเวลาและ
เสียสละแรงงานเพื่อกิจกรรม (Prospects willing and
able to give) 5. มีทุนอุดหนุนโครงการที่พอเพียง (Sufficient Funds) ที่ จ ะใช้ ใ นการดำ � เนิ น กิ จ กรรมหรื อ
โครงการนั้น ๆ นอกจากนี้เทคนิคในการประชาสัมพันธ์
ขององค์ ก รสาธารณกุ ศ ลมี ดั ง นี้ 1. เนื้ อ หาของการ
ประชาสัมพันธ์จะต้องเน้นทีป่ ญ
ั หาเรือ่ งราวทีเ่ กิดขึน้ หรือ
ประเด็นที่มีปัญหา ไม่ใช่เน้นที่องค์กร นอกจากนี้มุมมอง
ของ Bamett Baron รองประธาน Asia Pacific Philanthropy Consortium ทีม่ ตี อ่ กลยุทธ์และเทคนิคการระดม
ทุน พบว่าการใช้วธิ กี ารระดมทุนหลาย ๆ อย่างและเทคนิค
อืน่ ๆ ทีส่ อดคล้องและเหมาะสมกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมายขององค์กร สามารถเพิ่มจำ�นวนทุนที่ระดมได้
มากทีส่ ุด นอกจากนั้นในการสำ�รวจเรือ่ งการให้ พบว่า ให้
กับคน ไม่ได้ให้กับประเด็น ซึ่งกรณีศึกษาเปิดเผยให้เห็น
ว่า คนให้เพราะรู้จักคนที่มาขอการสนับสนุน โดยพบว่า
ความสัมพันธ์สว่ นบุคคลและการมีฐานผูส้ นับสนุนทีก่ ว้าง
ขวางเป็นสิ่งสำ�คัญที่จะให้เรื่องที่เขาทำ�อยู่นั้นเป็นที่รู้จัก
และได้รับการสนับสนุน
กำ�หนดงบประมาณ
ในส่ ว นของการกำ � หนดงบประมาณสำ � หรั บ
โครงการนัน้ ผูด้ �ำ เนินการระดมทุนจะต้องมีการชีแ้ จงเกีย่ ว
กับรายละเอียดโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินการ
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในชุมชนและองค์กร จำ�นวนเงินที่
ต้องการได้รับการสนับสนุน ระยะเวลาที่จะต้องใช้เงิน
สนับสนุนนั้น รวมถึงการบริหารเงินของโครงการทั้งหมด
ให้แก่ผู้ที่จะบริจาคได้ทราบข้อมูล เพราะผู้บริจาคจะได้รู้
ว่าเขาถูกขอให้ชว่ ยสนับสนุนในเรือ่ งใด และในการดำ�เนิน
งานขององค์กรไม่แสวงหากำ�ไรนัน้ ความโปร่งใสถือว่าเป็น
สิ่งสำ�คัญที่สุด ซึ่งองค์กรจะต้องแสดงให้ผู้ที่จะบริจาคได้
เห็นถึงการนำ�เอาเงินบริจาคนัน้ ไปใช้อย่างคุม้ ค่าสูงสุดตาม
วัตถุประสงค์ของผู้บริจาค
ในประเด็นนี้ สุกจิ อุทนิ ทุ (อ้างถึงใน นิตยา กัทลี
รดะพันธุ์ และอรวรรณ สุรมณฑล, 2544) ได้ให้ข้อคำ�นึง
ในการระดมทุนว่า ต้องสร้างความโปร่งใส สามารถตรวจ
สอบได้และให้รู้ว่าเงินที่บริจาคจะไปทำ�อะไร เพราะผู้
บริจาคมีความต้องการทีจ่ ะเห็นผลงาน การทำ�รายงานผล
งานและการเปิดเผยบัญชีต่าง ๆ ต่อสาธารณะให้ทราบ
เป็นระยะ ๆ เป็นสิ่งจำ�เป็นต้องกระทำ�

การกำ�หนดวิธีการติดตามและประเมินผล
การประเมิ น ผลที่ อ งค์ ก รได้ นำ � มาใช้ ใ นการ
ดำ�เนินโครงการคือการประเมินผลผลิต (output evaluation) การทำ�แบบสอบถามถามถึงความพึงพอใจและ
ความคิดเห็นของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ การประเมินจากยอด
เงินทีไ่ ด้รบั จากโครงการทีจ่ ดั ขึน้ มีการประชุมสรุปงานซึง่
เป็นการประชุมทุกแผนกทีเ่ กีย่ วข้อง จะมีการประชุมสรุป
งานทัง้ หมดและคุยถึงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ นำ�
มาแก้ไขในการจัดงานครั้งต่อไป แต่จะไม่มีการประเมิน
ผลทีอ่ อกมาอย่างเด่นชัด ประเมินผลจากสมุดลงทะเบียน
สือ่ มวลชนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ เพือ่ นำ�มาประเมินดูรายชือ่
สื่อ ประเภทของสื่อทีเ่ ข้าร่วมและนำ�มาเทียบสัดส่วนราย
ชื่อสื่อที่เชิญกับสื่อที่มาร่วม ณ วันที่จัดกิจกรรม ประเมิน
ผลทางสื่อโทรทัศน์ โดยการขอวีดีโอเทปที่สื่อนำ�ไปเผย
แพร่ทงั้ สปอตโทรทัศน์และข้อความอักษรตัววิง่ เพือ่ ตรวจ
สอบดูว่ามีสื่อโทรทัศน์สนใจและนำ�เสนอข่าวมากน้อย
เพียงใด ประเมินผลทางสือ่ ออนไลน์ โดยการประเมินจาก
การกดไลก์กดแชร์ขา่ วสารต่าง ๆ ขององค์กรผ่านเฟซบุก๊
และประเมินจากผลตอบรับจากสื่อมวลชน เช่น การจัด
ทำ�นิวส์คลิปปิง (News Clipping)
วิธีการประเมินผลโครงการ เดิน-วิ่ง ๙ นี้เพื่อ
ประชา “สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ” สอดคล้องกับ
ที่ปาริชาต สถาปิตานนท์ (2552) ได้กล่าวไว้ว่า การ
ประเมิ น ผลสรุ ป เป็ น ขั้ น ตอนที่ สำ � คั ญ ในการจั ด การ
โครงการสื่อสาร โดยการประเมินผลสรุปจะดำ�เนินการ
ภายหลังการสิ้นสุดโครงการ ซึ่งการประเมินผลสรุปที่ได้
รับความนิยมประกอบด้วยการประเมินผลผลิต (output
evaluation) ในด้านการสื่อสารให้ความสำ�คัญกับการ
ประเมินคุณลักษณะของสาร และคุณลักษณะของสื่อ
ต่าง ๆ ที่ได้มีการดำ�เนินการบริหารจัดการเพื่อเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณชน
ในส่วนของการประเมินคุณลักษณะของสาร
เน้นการพิจารณาเนื้อหาที่นำ�เสนอในด้านต่าง ๆ อาทิ
ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับวัตถุประสงค์ในการ
สือ่ สาร ความสอดคล้องระหว่างเนือ้ หาทีน่ �ำ เสนอกับกลุม่
เป้าหมาย ความสอดคล้องระหว่างประเด็นทีน่ �ำ เสนอกับ
ความใกล้ตวั กับวิถชี วี ติ และความสนใจของกลุม่ เป้าหมาย
เป็นต้น
การประเมินผลผลิตในด้านสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่
มักให้ความสำ�คัญกับการประเมินด้านปริมาณการพิมพ์
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สัดส่วนการเข้าถึงคนกลุ่มต่าง ๆ ทั้งกลุ่มเป้าหมายหลัก
และกลุ่มเป้าหมายรอง เป็นต้น
การประเมินผลผลิตในด้านสื่อกิจกรรมต่าง ๆ
ให้ความสำ�คัญกับความถีใ่ นการจัดกิจกรรม ความตรงใน
ด้านกำ�หนดเวลาในการจัดกิจกรรม ปริมาณและลักษณะ
ของคนเข้าร่วมกิจกรรม และระดับการมีสว่ นร่วมของกลุม่
เป้าหมายในกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น
การประเมินผลผลิตในด้านการให้ขอ้ มูลกับสือ่ มวลชน ให้
ความสำ � คั ญ กั บ การติ ด ตามระดั บ ความสนใจของ
สื่อมวลชน ความร่วมมือของสื่อในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร ความตื่นตัวของสื่อมวลชนในการติดตามข้อมูล
เพิ่มเติม และความเป็นไปได้ของสื่อต่าง ๆ ในการทำ�
หน้าที่กระจายข้อมูลสู่กลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น
การประเมินผลลัพธ์ (outcome evaluation)
ให้ความสำ�คัญกับผลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย
อันเนื่องมาจากความพยายามขององค์กรในการสื่อสาร
กับกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบต่าง ๆ การประเมินผลลัพธ์
มักให้ความสำ�คัญกับตัวแปรด้านการเข้าถึงกลุม่ เป้าหมาย
ซึง่ ในกรณีนมี้ กั เน้นการแสวงหาคำ�ตอบในด้านการเปิดรับ
สื่อของกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบต่าง ๆ นอกจากนั้นการ
ประเมินผลลัพธ์ยงั ให้ความสนใจกับความคิดเห็นของกลุม่
เป้าหมาย โดยเฉพาะการวัดทัศนคติ หรือความเชื่อของ
กลุ่มเป้าหมายที่มีต่อสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่นำ�เสนอ และยัง

เน้นไปทีก่ ารศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุม่ เป้าหมาย
ที่มีต่อข้อมูลข่าวสาร ช่องทางการสื่อสาร และผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ ตลอดจนการประเมินภาพลักษณ์ขององค์กรใน
ทัศนะของกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเชิงความคิดของ
กลุม่ เป้าหมาย เป็นอีกประเด็นหนึง่ ได้รบั ความนิยมในการ
ประเมินผลลัพธ์ โดยในกรณีนี้มักนิยมพิจารณาในด้าน
การระลึกได้เกี่ยวกับ ข้อความ สโลแกน เรื่องราว ทักษะ
หรือพฤติกรรมต่าง ๆ ที่นำ�เสนอในสาร ยิ่งไปกว่านั้นยังมี
การพยายามหาทางพิสูจน์ความตระหนักของกลุ่มเป้า
หมายที่มีต่อสาร ความสามารถในการจดจำ�ข้อมูลและ
ศัพท์ต่าง ๆ ได้ ความคุ้นเคยกับเนื้อเรื่อง ตลอดจนความ
รู้และความเข้าใจต่อประเด็นที่นำ�เสนออีกด้วย ประเด็น
สำ�คัญอีกด้านหนึง่ ทีม่ องข้ามไม่ได้ในการประเมินผลลัพธ์
ก็คือ การประเมินความตั้งใจจะกระทำ�พฤติกรรม หรือ
การกระทำ�พฤติกรรม ที่ได้มีการเสนอแนะ ตลอดจนการ
ตื่นตัวในเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมและการตอบสนองใน
สิ่งเร้าที่องค์กรนำ�เสนอ นอกจากนั้นบางองค์กรยังให้
ความสนใจกับการประเมินพฤติกรรมในเชิง “การบอก
ต่อ” หรือ “เรื่องนี้ต้องขยาย” โดยพิจารณาถึงการนำ�
ข้อความในสารไปขยายต่อ พลิกแพลง หรือสร้างความ
ตืน่ ตัว อันอาจส่งผลต่อการกระตุน้ ให้เกิดการรูจ้ กั องค์กร
ผลิตภัณฑ์ขององค์กร หรือการกระทำ�พฤติกรรมทีเ่ หมาะ
สมอย่างเป็นกระแสในวงกว้าง
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