
ความหมายความหมาย ของการประชาสมัพนัธ์

การประชาสมัพันธม์กัจะถกูเขา้ใจสบัสนกบัการโฆษณา
คนมกัจะเขา้ใจวา่การโฆษณาและการประชาสมัพันธม์ี

ความหมาย  เหมอืนกนั ซึง่จรงิๆแลว้ไมใ่ช่



ความตา่งของโฆษณากบัประชาสมัพันธ์

โฆษณา มุง่ขายสนิคา้เพิม่ยอดขาย
ประชาสมัพันธ์ สือ่สารหลากหลายมุง่ใหข้า่วสารสรา้งความเขา้ใจ

ประชาสมัพันธ ์ไมร่ะบคุวามคดิแตใ่หข้อ้มลูสองดา้น
ประชาสมัพันธ์ อาจมสีือ่ฟรไีด ้
ประชาสมัพันธ์ วดัผลล าบาก

โฆษณา วดัไดจ้ากยอดขาย และตอ้งใชก้ลวธิทีีแ่ยบยลกวา่



การโษณา
มุง่เนน้ยอดขาย



วตัถปุระสงคก์ารประชาสมัพันธ ์4 ขอ้

● เพือ่ใหข้อ้มลู ความรูก้บั
กลุม่เป้าหมาย

● เพือ่สรา้งความเขา้ใจและ
ความสมัพันธอ์นัดรีะหวา่ง
กลุม่เป้าหมายกบัองคก์ร

● เพือ่การสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ ี
เสรมิสรา้งภาพพจนใ์นใจประชาชน

● เพือ่การแกไ้ขและป้องกนัความ
เขา้ใจผดิทีเ่กดิขึน้กบัองคก์ร



เชน่เราตอ้งการแจง้เร ือ่งโควทิ 

เราตอ้งการแจง้ตอ่ใครเพือ่ให ้

รบัรูอ้ะไรจงึคอ่ยวางแผนวา่จะ

สือ่สารผ่านทางใด



เชน่เราตอ้งการแจง้เรือ่ง 

“สถานการณ์โควทิ”

เราตอ้งการแจง้ตอ่ใคร

เพือ่ใหรั้บรูอ้ะไร

วางแผนวา่จะสือ่สารผา่นทางใด



ประชาสมัพันธเ์ป็นเครือ่งมอืขององคก์ารในการนีไ้ด ้
อกี.....

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ปรชัญาหรือ
แนวคดิทีส่ าคญัส าหรบัประชาชนและ
ประเทศชาติ

เผยแพรป่ระเด็นซึง่เป็นวาระแหง่ชาติ

รณรงค์เพื่อสร้างจิตส านึกที่ด ีให้แก่
ประชาชนและสงัคม

สรา้งการมสีว่นรว่มของประชาชน

อนุรกัษ ์ส่งเสรมิ และเผยแพร่ค่านยิม
เอกลกัษณ์ ประเพณีและวฒันธรรม และ
ภมูปิญัญาทีม่คีณุคา่ของสงัคม



อะไร ... ทีเ่ราประชาสมัพนัธไ์ด ้
ความรบัผดิชอบของรฐัทีม่ตีอ่ประชาชน

แถลงการณป์ระเด็นทีก่ าลงัถกูพูดถงึ

ขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์

สง่เสรมิความรูค้วามเขา้ใจ

ความบนัเทงิ

ขา่วในภาวะวกิฤติ

ขอ้มูลในองคก์รระหวา่งสถาบนัตอ่สถาบนั



✓
ภาพตอ้งน่าด ู

ตวัหนังสอืใหญ่
สสีนัคมชดั 
อา่นงา่ย

เปิดอา่นในมอืถอืสะดวก



การท าการประชาสมัพนัธ ์

ตอ้งใชส้ือ่ใหเ้หมาะสม ที่

ประชาชน เขา้ถงึได ้



แรงจงูใจ ( Motives )
สามารถกอ่ใหเ้กดิความสนใจ 
และการเปลีย่นพฤตกิรรมได ้

การก าหนดหรอืการคาดหวัง
(Set or Expectancy) มนุษยใ์นแตล่ะวัยมี
ชว่งความสนใจ และเรือ่งทีจ่ะสนใจ
ตา่งกนั การก าหนดกจิกรรมตา่ง ๆ ควร
ค านงึถงึชว่งความสนใจและวัยของบคุคล
ดว้ยเพราะ กจิกรรมนัน้ ๆ อาจไมไ่ดรั้บผลดี
เทา่ทีค่วร แมว้า่เราตัง้ใจสือ่สารออกไป 
เนือ่งจากมปัีจจัย ดา้นเพศ อาย ุการศกึษา 
ความสนใจ ศาสนา อาชพีแตกตา่งกนัไป



1 ระลกึวา่ออกผ่านสือ่ใด เชน่ สือ่ออนไลน ์หรอืสือ่ดัเงเดมิ 
2.การเขยีนควรกระชบั ขอ้ความเขา้ใจง่าย  
3. หากเป็นการสือ่สารบคุคล ตอ้งเชา้ใจพื เนฐานผูฟั้ัง  
4.มทีศันคตทิีด่ตีอ่ผูฟั้ัง เคารพผูฟั้ัง และใหเ้กยีรตผูิฟั้ัง 
5. ไม่ควรมเีนืเอหาสาระทีม่ากเกนิไปในเวลาอนัจ ากดั
6.ไม่ใชต้วัเลขทียุ่่งยากในการประชาสมัพนัธถ์า้ไม่มคีวาม
จ าเป็น 

ขอ้ระวงัในการประชาสมัพันธ์



เราโนม้นา้วใจเพือ่ท าการปรบัเปลีย่น

พฤตกิรรม
คา่นิยม ท่าทีท่ีแ่สดงออกตอ่สิง่ใด 

สถานการณใ์ด 

สถานการณห์น่ึง 

สะทอ้นจากทศันคติ

ภายใน

ทศันคติ

แนวคดิเร ือ่งใดเร ือ่งหน่ึง 

ซ ึง่สามารถเปลีย่นได ้

รวดเรว็ 

เจตคติท่าทหีรอืความรูส้กึของ

บคุคลตอ่สิง่ใดสิง่หน่ึง

เจตคตขิองบคุคลยอ่ม

แสดงถงึความรูค้วาม

เขา้ใจของบคุคลทีม่ตีอ่

สิง่เรา้นัเน

สิง่ทีย่ดึถอืปฏบิตักินัต่อๆ มา
พรอ้มทีจ่ะปฏบิตัติามคุณค่าทีค่นหรอืกลุ่มคน
เขน่นิยมการใชปุ้๋ ยเคมี





GEN B
(Baby Boomer) หรอืกลุ่มคนอายุ 

59-79 ปี

(เกดิหลงัปี 1960-1940)
กลุ่มทีเ่กดิหลงัสงครามโลกคร ัเงที ่2 
เป็นชว่งฟืัเนฟูัประเทศ มกีารเขา้มา

และพฒันาของเทคโนโลย ีแตไ่ม่

ทนัสมยัเทา่ Gen X
Gen B ใหค้วามสนใจ 3 อนัดบัแรก 

ไดแ้ก่

Line 97%
Youtube 94%
Facebook 92%



GEN X

(เกดิหลงัปี 1980-1960)
กลุ่มของคนวยัท างาน โตมากบัยุคของการ

พฒันาของเทคโนโลย ีไม่ว่าจะเป็น วดิโีอเกม 

รวมถงึคอมพวิเตอร ์เป็นคนคอ่นขา้งยดืยุ่น 

และเปิดกวา้งทางความคดิ

Gen X ใหค้วามสนใจ 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่

Line 99%
Facebook และ Youtube 97%
Messenger 83%



GEN Y

หรอืกลุ่มคนอายุ 19-39 ปี

(เกดิหลงัปี 2000-1980)กลุ่มทีเ่ตบิโตมากบั
อนิเทอรเ์น็ต เทคโนโลย ีคุย้เคยกบัการหา

ขอ้มูลตา่ง ๆ ผ่าน Google ไม่ว่าจะเป็น การ

เรยีน การท างาน รวมถงึการซื เอสนิคา้ และ

คอ่นขา้งใชช้วีติเรยีลไทม ์อพัรปู วดิโีอ แชร ์

โลเคช ัน่เลยทนัที

Gen Y ใหค้วามสนใจ 3 อนัดบัแรก 
ไดแ้ก่

Line และ Youtube 99%
Facebook 98%
Messenger 94%



GEN Z

Gen Z หรอืคนทีม่อีายุน้อยกวา่ 19 ปี

(เกดิหลงัปี 2000 เป็นตน้ไป)
เป็นวยัทีเ่ตบิโตมาทา่มกลางยุคเทคโนโลยทีี่

สะดวกสบาย รวดเรว็ ทนักระแส มแีนวโนม้ที่

คลอ้ยตาม Influencer มากกว่าวยัอืน่ ๆ และ
ตัเงคา่ขอ้มูลตา่ง ๆ เป็น Public

Gen Z ใหค้วามสนใจ 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่

Youtube 99%
Line 97%
Facebook 91%



โมเดลของอบับราฮมั 

มาสโลวจ์ะชว่ยท าใหเ้ขา้ใจ

สามารถสรา้งแรงจงูใจทศิทางที่

ถกูตอ้งกบัผูร้บัสารได ้





SMCR Model 



ในการสือ่สารความหมายนัเนไดผ้ลส าเรจ็หรอืไม่

เพยีงใดขึ เนกบัปัจจยั

ระบบสังคมและ
วัฒนธรรม 
socioL

culture 

systems

ทศันคติ
Attitudes

ของผูส้ง่สาร
และผูร้บัสาร

ทกัษะในการส่ือสาร
Communication 

Skills

ระดบัความรู้
Knowledge 

Levels



กลวธิกีารโนม้นา้วใจ 

1. การแสดงใหเ้ห็นถึงความน่าเชื่อถือของผูท่ี้ก าลงัโนม้นา้วใจว่ามีความรูจ้รงิ มีคณธรรรม 

2. การแสดงใหเ้ห็นว่าเรื่องท่ีตนก าลงัโนม้นา้วใจมีเหตณผลหนกัแน่น

3. สามารถแสดงใหเ้ห็นขอ้ลบได ้เพ่ือท าใหผู้ร้บัสารใหเ้ช่ือถือ หรอืปฏิบตัิเฉพาะทางท่ีตนตอ้งการ โดย
ชีใ้หเ้ห็นว่าสิ่งนัน้ มีดา้นที่เป็นโทษดว้ยแต่

4. ดว้ยการเปลี่ยนบรรยากาศ ทัง้จากอารมธข์นั เรื่องเลา่ท่ีไมเ่ครง่เครียด

5. การเรา้ใหเ้กิดอารมธร์ณนแรงจนเกิดเป็นแนวรว่ม เช่นชอบใจมาก ซึง้มาก 

6. การใชภ้าษาเฉพาะเจาะจง ยืนยนัหนกัแน่นถา้กลณม่ลกูคา้เปา้หมายอ่านโฆษธา
ของเราแลว้รูว้่าเรา “พยายาม”



7. การยกยอสรรเสรญิผูฟั้งใหเ้กิดความคลอ้ยตาม และรูส้กึมีเกรยีติมีคณธคา่ 

8.ยิม้รบัและโอนอ่อนตอ่ความคิดเห็นและเลี่ยงบรรยากาศเชิงลบในขธะที่ก  าลงัโนม้นา้วใจ

9.พดูถึงผลประโยชนท่ี์ผูฟั้งจะไดร้บั หมายถึงขา้มการอริบายและยกยอสรรคณธของสินคา้ตนเองแต่
ใหพ้ดูเชิงสรา้งคณธประโยชน์



กลยทุธิก์ารจงูใจสอดคลอ้งกบัสิง่จงูใจดา้นอารมณ์ที ่ไดก้ล่าวไวว้า่
สิง่จงูใจในโฆษณา วา่ สิง่ดงึดดูใจแยกไดเ้ป็นสองประเภทคอื

1 ส่ิงจงูใจด้านเหตผุลเป็นการ
จงูใจทีเ่ชือ่มโยงกบัสมอง หรอื

ความนึกคดิ 

2. ส่ิงจงูใจด้านอารมรณ์ เป็น
การจงูใจทีเ่ชือ่มโยงกบัหวัใจ 
หรอืความรูส้กึ


