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บทคัดย่อ

 บทความเรื่อง การวิเคราะห์ขั้นตอนการวางแผนเพื่อการประชาสัมพันธ์ กรณีศึกษา: โครงการเดิน – วิ่ง ๙ นี้ 

เพ่ือประชา “สบืสานพระราชปณธิานของพอ่” คณะแพทยศาสตร์ ศริริาชพยาบาลมหาวทิยาลัยมหดิล มุง่ศกึษา วเิคราะห์

ขั้นตอนการวางแผนประชาสัมพันธ์ของโครงการทั้ง 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1. การวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ของ

องค์กร 2. การกำาหนดวัตถุประสงค์ 3. กลุ่มเป้าหมาย 4. ขั้นตอนการดำาเนินงาน 5. กำาหนดงบประมาณ 6. การติดตาม

และประเมินผล  ทั้งนี้การวางแผนประชาสัมพันธ์เป็นขั้นตอนที่สำาคัญอย่างยิ่งต่องานประชาสัมพันธ์ เป็นการกำาหนดวิธี

การปฏบิตัเิพือ่ใชเ้ปน็แนวทางในการดำาเนนิงานประชาสมัพันธ ์และทำาใหก้ารดำาเนนิงานมคีวามสอดคลอ้งต่อเนือ่งอนัจะ

นำาไปสู่ความสำาเร็จและบรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์กร

คำาสำาคัญ: 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 or-

ganization 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.
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บทนำา

 โครงการ เดนิ-วิง่ ๙ นี ้เพือ่ประชา “สบืสานพระ

ราชปณิธานของพ่อ” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อม

รำาลกึในพระมหากรณุาธคิณุอนัหาท่ีสดุมไิด้ ของพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนำารายได้

สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรง

พยาบาลศิริราช เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมกัน

แสดงออกถึงความเคารพรักและเทิดทูนพระบาทสมเด็จ

พระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรชักาลที9่ อกีประการ

หนึง่คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล อยูใ่นระหวา่งการ

ดำาเนินการก่อสร้างโครงการอาคารนวมินทรบพิตร 84 

พรรษา ซึง่เป็นอาคารทีเ่ปน็ศูนยก์ลางการตรวจโรคเฉพาะ

ทางอย่างครบวงจร อาคารดังกล่าวจะช่วยเพิ่มคุณภาพ

การบริการและความสะดวกของประชาชนผู้เข้ารับ

บรกิารใหม้ปีระสิทธภิาพมากขึน้ การกอ่สรา้งเริม่ขึน้ในป ี

พ.ศ 2558 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ 2561 มูลค่าของ

การก่อสร้างอาคารหลังน้ีสูงถึง 5,000 ล้านบาท โรง

พยาบาลศิริราชได้รับงบประมาณจากรัฐบาลจำานวน 

2,000 ล้านบาท ที่เหลืออีก 3,000 ล้านบาท เป็นหน้าที่

ของศิริราชที่จะระดมทุนให้ได้เพียงพอ

 ดังนั้นเพื่อน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณหา

ที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช ตลอดจนเพื่อระดมทุนหารายได้สมทบการ

ก่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา คณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้

จัดโครงการ เดิน-วิ่ง ๙ นี้ เพื่อประชา“สืบสานพระราช

ปณธิานของพอ่”ขึน้ ซึง่ทางโครงการไดม้กีารวางแผนสือ่

เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์อย่างหลากหลายทั้งภายใน

องค์กรและภายนอกองค์กรเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

มากที่สุด 

 โดยบทความ “การวิเคราะห์ขั้นตอนการ

วางแผนเพ่ือการประชาสมัพนัธก์รณศีกึษา: โครงการเดนิ 

– วิ่ง ๙ นี้เพื่อประชา “สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ” 

คณะแพทยศาสตร์ ศริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล” 

มุง่ศกึษาการวเิคราะห์ขัน้ตอนการวางแผนประชาสมัพนัธ์

ในแตล่ะขัน้ตอนของการจัดโครงการ เพราะ ตามที ่จอหน์ 

ไพรซ์ โจนส์ (John Prices Jones) ผู้บุกเบิกในเรื่องการ

หารายได้คนสำาคัญของสหรัฐอเมริกาได้กล่าวว่า (Cutlip 

et al., 2000) กจิกรรมดา้นการรณรงคเ์พือ่หารายไดเ้ปน็

กจิกรรมหลกัของฝา่ยประชาสมัพนัธข์ององคก์รสาธารณ

กศุลแทบทกุองคก์ร และเปน็กจิกรรมทีต่อ้งกระทำาในรูป

ของการประชาสัมพันธ์โดยการสร้างทัศนคติต่อ

สาธารณชนใหเ้กดิความรูส้กึสงสาร เมตตา กรณุา เกดิจิต

กุศลและต้องการบริจาค ถ้าไม่รณรงค์ให้บริจาคเพื่อการ

กุศลในลักษณะการประชาสัมพันธ์เช่นนี้แล้ว การรณรงค์

หารายไดย้อ่มไมป่ระสบผลสำาเรจ็ตามวตัถปุระสงคท์ีต่ัง้ไว้

วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ขององค์กร 

 (1) จุดแข็ง (Strengths) 

 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นโรง

พยาบาลและโรงเรียนแพทย์แห่งแรกท่ีใหญ่และเก่าแก่

ท่ีสุดของประเทศไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรง

สถาปนาข้ึน และไดร้บัความศรทัธาเชือ่ถอืจากประชาชน

เป็นจำานวนมากทั้งยังเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่มีความ

พร้อมระดับสูงสุด และให้ความสำาคัญกับการเรียนการ

สอนให้ครอบคลุมสามัตภิยะทั้ง 4 ประการ อย่างเป็น

ระบบ และผลิตแพทย์ที่มีศักยภาพตลอดทุก ๆ ปี 

ประกอบกับการมีบุคลากรคุณวุฒิและประสบการณ์ 

สอดคล้องกับภารกิจและได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ใน

การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้พื้นท่ีของโรง

พยาบาลยังมีขนาดใหญ่ สามารถเชื่อมต่อพื้นที่ได้หลาย

ทิศทางและสามารถเข้าถึงได้ง่ายจากถนนใหญ่

 (2) จุดอ่อน (Weaknesses)

 โครงสร้างอาคารบางส่วนทรุดโทรมและสถาน

ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยไม่เพียงพอต่อการให้บริการ เนื่องจาก

มีความคับแคบ แออัด เช่น ตึกผู้ป่วยนอก (OPD) ห้อง

ผ่าตัดมีข้อจำากัด ทำาให้คิวรอผ่าตัดนานประกอบกับเส้น

ทางภายในมคีวามซบัซอ้นและมีเสน้ทางของยานพาหนะ

ต่างซ้อนทับกัน เกิดความสับสนให้แก่ประชาชนท่ีมาใช้

บริการ

  (3) โอกาส (Opportunities)

 เนื่องจากโรงพยาบาลศิริราชเป็นโรงพยาบาลที่

ได้รับความเชื่อถือศรัทธาจากประชาชนเป็นจำานวนมาก

ส่งผลให้มีประชาชนมาบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือสมทบ

กองทุนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องทุกเดือน และตำาแหน่งของ

โรงพยาบาลอยู่ใกล้กับระบบคมนาคมเส้นทางหลายเส้น

ทางจึงมีโอกาสที่จะเข้าถึงโรงพยาบาลได้หลายเส้นทาง
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 (4) อุปสรรค (Threats) 

 เนื่องจากพื้นที่มีความพลุกพล่านและมีความ

วุ่นวาย สถานท่ีดูแลรักษาผู้ป่วยมีจำากัด เช่น ห้องไอซียู 

หอ้งผ่าตดั ในกรณีหอ้งเต็มทางโรงพยาบาลไมส่ามารถรบั

ผู้ป่วยเพิ่มได้ ทำาให้ประชาชนบางส่วนมีทัศนคติในแง่ลบ

แกโ่รงพยาบาล อกีทัง้โรงพยาบาลมผีูป้ว่ยอปุการะ ซึง่เมือ่

มารับบริการมักจะได้คิวตรวจก่อน ส่งผลให้ประชาชน

ท่านอื่นไม่พอใจและมีทัศนคติในแง่ลบแก่โรงพยาบาล 

 การวิเคราะห์สถานการณ์ควรประมวลข้อมูล

ต่าง ๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ความเป็นมาเกี่ยวกับการ

ดำาเนินงานขององคก์รโดยเฉพาะทางดา้นประชาสมัพนัธ ์

และนำามาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการดำาเนินงานต่อ

ไป (รุ่งนภา พิตรปรีชา, 2556) เสนอว่า ข้อมูลที่น่าสนใจ

และมีประโยชน์ในการวางแผน มีดังนี้ 

 (1) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ใน

อดีต เพื่อให้ผู้วางแผนได้ทราบถึงกิจกรรมหรือโครงการ

ดา้นการประชาสมัพนัธท์ีเ่คยทำามาแลว้ เพือ่เปน็แนวทาง

ในการกำาหนดกิจกรรมในปีต่อไป ทำาให้การกำาหนด

กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์นั้นง่ายขึ้น 

 (2) รายงานผลการดำาเนินงานขององค์กรและ

งานประชาสัมพันธ์ในปีที่ผ่านมา ซึ่งจะทำาให้ผู้วางแผน

สามารถมองเห็นสภาพปัญหาและข้อควรแก้ไข หรือ

กิจกรรมที่น่าจะทำาให้เกิดผลตามที่คาดหวังได้มากกว่า

กิจกรรมเดิม เพื่อให้แผนประชาสัมพันธ์ในปีต่อไปมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 (3) ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมด้านประชาสัมพันธ์

ขององค์กรอื่น ๆ ถ้าเป็นในเชิงธุรกิจก็จะหมายถึงการ

ศึกษากลยุทธ์ของคู่แข่งนั่นเอง ข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์

ในการวางแผนกำาหนดกิจกรรมด้านประชาสัมพันธ์ของ

องค์กร เพราะจะทำาให้องค์กรสามารถหาแนวทาง

กิจกรรมหรือโครงการที่น่าสนใจกว่า เพราะการดำาเนิน

กจิกรรมทีซ่ำา้ซอ้นกบัองคก์รอืน่จะทำาใหป้ระชาชนสบัสน 

ทำาให้ภาพลักษณ์ขององค์กรไม่เด่นชัด 

 (4) มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ร่วมโครงการ สมาชิก 

อาสาสมัคร และข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการทั้งที่เคย

รว่มโครงการกบัองคก์รมาแล้ว และทัง้ทีอ่งคก์รพจิารณา

เหน็วา่ควรจะเชิญมารว่มกจิกรรม จะชว่ยใหก้ารวางแผน

กำาหนดบคุลากรเปน็ไปโดยง่ายและเหมาะสมยิง่ข้ึน ทำาให้

สามารถกำาหนดบุคคลให้เหมาะสมกับงานในแต่ละ

โครงการด้วย 

 (5) ข้อมูลเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน

ตามแผนประชาสัมพันธ์ในปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นประโยชน์

ในการประมาณค่าใช้จ่ายของแผนในปีต่อไป รวมถึง

ขอ้มลูท่ีเกีย่วขอ้งกบัรายไดจ้ากการระดมทนุเพือ่ใชใ้นการ

ดำาเนินงานขององค์กร อันจะทำาให้องค์กรทราบได้ว่าจะ

ต้องระดมเงินทุนในปีต่อไปอย่างไร ในเป้าหมายใด 6. 

ข้อมลูเกีย่วกบัสภาวะแวดลอ้มอืน่ ๆ  เช่น ข้อมลูดา้นสังคม 

ข้อมูลทางเศรษฐกิจ การเมือง ซึ่งจะช่วยให้ผู้วางแผน

สามารถคาดการณ์ถึงกำาลังความช่วยเหลือทั้งทางด้าน

การบริจาคทรัพย์และกำาลังกาย 

วัตถุประสงค์

 การกำ าหนดวั ตถุ ประสงค์ ของแผนงาน

ประชาสมัพนัธ ์โครงการ เดนิ-ว่ิง ๙ นีเ้พือ่ประชา“สบืสาน

พระราชปณิธานของพ่อ” จะกำาหนดให้สนับสนุนและ

สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล โดยวัตถุประสงค์ของ

โครงการคือ เพื่อเป็นการรวมกลุ่มพสกนิกรมาร่วมน้อม

รำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาท่ีสุดมิได้ของพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเพื่อระดม

ทุนหารายไดส้มทบทุนการกอ่สรา้งอาคารนวมนิทรบพติร 

84 พรรษา 

 การกำาหนดวัตถุประสงค์ในการสื่อสารนั้น 

ปาริชาต สถาปิตานนท์ (2552) เสนอว่า วัตถุประสงค์

จำาเป็นต้องสอดคล้องกับเป้าหมายในการสื่อสาร และใน

ขณะเดียวกันก็ควรคำานึงถึงจุดยืน (positioning) ของ

องค์กร โดยจุดยืนขององค์กร หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด

ต่าง ๆ ของสาธารณชนที่มีต่อองค์กร และผลิตภัณฑ์              

ต่าง ๆ ขององค์กร โดยเฉพาะในด้านการแยกแยะความ

แตกต่างระหว่างองค์กร และผลิตภัณฑ์ขององค์กรกับ 

องค์กรอื่น ๆ ที่อยู่ในกลุ่มงานเดียวกัน หรือมีสินค้า

ประเภทเดียวกันด้วย นอกจากนั้น การกำาหนด

วัตถุประสงค์ยังจำาเป็นที่จะต้องสะท้อนถึงคุณลักษณะที่

สำาคัญ 5 ประการ ซึ่งมักนิยมเรียกกันในชื่อของตัวอักษร

ยอ่วา่สมารท์ (S-M-A-R-T) ซ่ึงระบใุหเ้หน็วา่วตัถปุระสงค์

จำาเป็นต้องมีความเจาะจง (S: Specific) สามารถวัดและ

ประเมนิผลได ้(M:Measurable) มคีวามเปน็ไปไดใ้นการ

ทำาให้สำาเร็จได้จริง (A: Achievable) มีความเกี่ยวเนื่อง

กับองค์กรและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในสังคม (R:                 

Relevant) และมีการระบุเง่ือนไขในเชิงเวลาท่ีพึง

ปรารถนา (T: Timed) อย่างชัดเจน
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กลุ่มเป้าหมาย  

 จากการกำาหนดกลุม่เปา้หมายของโครงการ ทาง

โครงการไดแ้บง่กลุม่ประชาชนเปา้หมายออกเปน็ 2 กลุม่ 

ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลท่ีทางโครงการต้องการติดต่อเพ่ือนำา

เสนอข่าวสารคือ กลุ่มเป้าหมายภายนอกองค์กร เป็นก

ลุ่มที่ให้ความสำาคัญมากที่สุด ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก

ในการวางแผนประชาสมัพนัธโ์ครงการ เดนิ-วิง่ ๙ นี ้เพือ่

ประชา“สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ” โดยประกอบ

ด้วย ประชาชนและบุคคลทั่วไป กลุ่มศิลปิน นักแสดงที่

อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงกลุ่มสื่อมวลชน

เป็นกลุ่มที่สำาคัญที่สุด และกลุ่มเป้าหมายภายในองค์กร

เป็นกลุ่มเป้าหมายรอง คือ พนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน

องค์กร

 นอกจากการกำาหนดกลุม่เปา้หมายจากการแบง่

เป็นกลุ่มเป้าหมายภายในและภายนอกแล้ว ควรมีการ

ศึกษาถึงแรงจูงใจของผู้บริจาค (Knowing what moti-

vates individuals/groups to donates) โดย Peter 

Fleming and Nancy Larmer (1989) ได้เขียนไว้

บทความเรื่อง Fundraising for your Organization ว่า

โดยปกติแล้วการบริจาคจะเกิดจากการที่คนต้องการจะ

ช่วยเหลือคนอื่น โดยอาจมีเหตุผลหลายประการ เช่น 

ต้องการมสีว่นรว่มและมคีวามมุง่ม่ันทีเ่ขา้รว่มกบักลุม่โดย

พิจารณาถึงเหตุผลที่ เข้าร่วม (Involvement or                 

Commitment to the group and cause) เพื่อระลึก

ถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (The quest for immortality) 

มองหาสิง่ทีส่ร้างความทรงจำา (Seek Recognition) ชอบ

เข้าร่วมกิจกรรม (Enjoy the Event) เหตุผลทางศาสนา 

(Religious Point of View) ความละอาย/ความรู้สึกผิด 

(Guilt) ความเห็นอกเห็นใจ (Compassion) ถูกขอร้อง 

(They were asked to give) ดังนั้นผู้ระดมทุนจึงต้อง

ทำาความเข้าใจกับความต้องการภายในของผู้บริจาคด้วย

 ในประเด็นนี้ อานันท์ กาญจนพันธ์ (อ้างถึงใน 

นิตยา กัทลีรดะพันธุ์ และ อรวรรณ สุรมณฑล, 2544) ได้

กล่าวถึงการระดมทุนในสังคมไทยว่า สังคมไทยได้รับ

อิทธิพลทางศาสนาเรื่องการทำาบุญซึ่งส่งผลถึงระบบ

อุปถัมภ์ที่เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคมและ 

George Brakeley (อา้งถงึใน พรรณราย ทวโีชติกจิเจริญ, 

2541) ได้กล่าวว่า การประยุกต์ใช้จิตสำานึกเพื่อสร้างแรง

จูงใจในการบรจิาคขึน้อยูก่บัสามญัสำานกึและความเขา้ใจ

ที่ถูกต้องของประชาชนรวมถึงความสนใจของปัจเจก 

บุคคล ความมุ่งมาดปรารถนาและความต้องการข้ันพื้น

ฐาน ดังนั้นผู้รณรงค์หาทุนจะต้องใช้เวลาศึกษาและ

ทำาความเข้าใจเกีย่วกบัผูบ้รจิาคอยา่งละเอยีดและวินิจฉยั

วา่ อะไรเป็นเหตผุลทีท่ำาใหบุ้คคลบรจิาคเงนิใหแ้กอ่งคก์ร

 กล่าวได้ว่าเหตุผลในการบริจาคของคนแต่ละ

คนอาจเกิดจากมุมมองท่ีต่างกัน โดยมีเหตุผลแห่งการ

บริจาค เช่น คุณค่าทางจิตวิญญาณ การเป็นสมาชิก 

สถานะ การเห็นประโยชน์ของผู้อื่น อำานาจ การยอมรับ 

การเติบโต ความภูมิใจในตนเอง การเป็นส่วนหนึ่ง ความ

ผกูพนั ครอบครวั วฒันธรรม รางวลั การได้รบัการยอมรบั 

สงัคม หรอื ความรูส้กึผดิ ความกลวั การทำาใหด้ขีึน้ ความ

ตอ้งการของคน วิสยัทศัน ์ภาษ ีแรงกดดนัจากเพือ่นเครอื

ข่าย หรือรายได้ที่จะต้องหมดไป เป็นต้น อย่างไรก็ตาม 

ควรมีการพิจารณาอีกด้วยว่าทำาไมคนถึงไม่บริจาค ท้ังนี้

อาจเปน็เพราะเหตผุลดงัตอ่ไปนี ้คอื ไมถู่กขอ ไมมี่เงนิ ไม่

เช่ือมั่นในองค์กรสาธารณประโยชน์ ขาดความเช่ือท่ี

คล้ า ยคลึ ง กั น  ลั กษณะการขอหรื อ ให้ อ งค์ ก ร

สาธารณประโยชน์อื่นไปแล้ว เป็นต้น (ข้อมูลในเอกสาร

ประกอบการบรรยายเรื่องความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการ

ระดมทรัพยากรสำาหรับองค์กรสาธารณประโยชน์ใน

ประเทศไทย 2547) และสุกิจ อุทินทุ (อ้างถึงใน นิตยา 

กัทลีรดะพันธุ์ และอรวรรณ สุรมณฑล, 2544) ได้ให้ข้อ

คำานงึในการระดมทุนวา่องคก์รควรกำาหนดกลุม่เป้าหมาย

ที่เป็นภาคธุรกิจเอกชนด้วย เพราะภาคธุรกิจในปัจจุบัน

ได้เปลีย่นจาก Funding Agency มาเปน็รว่มทำาธรุกจิกบั

ชุมชน การช่วยเหลือ การสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value 

Added) ซ่ึงกันและกัน และต้องเป็นการทำางานใน

ลักษณะของการร่วมมือกันหลาย ๆ องค์กร ทั้งภาครัฐ

และเอกชนเพราะเชือ่วา่องคก์รเดยีวไมส่ามารถทำาใหเ้กดิ

ผลกระทบ (Impact) ที่ชัดเจนได้ 

การดำาเนินงาน (กำาหนดสื่อและกิจกรรม)

 ในการดำาเนินงาน จะแบ่งการทำางานออกเป็น 

3 ชว่ง คอื การประชาสมัพนัธเ์พือ่เชญิชวนใหเ้ข้ารว่มและ

รูจ้กักจิกรรม การดำาเนนิกจิกรรม และการประชาสมัพนัธ์

ผลการดำาเนนิกจิกรรมซึง่จะเลือกสือ่ท่ีสามารถเข้าถึงกลุ่ม

เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและมากที่สุด โดยพิจารณาถึง

คุณภาพ ความน่าเชื่อถือและจำานวนผู้รับสารเป็นสำาคัญ
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 (1) การประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนให้เข้าร่วม

และรู้จักกิจกรรม ขั้นตอนนี้จะมีความแตกต่างในการใช้

สื่อเพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการ เดิน-วิ่ง ๙ นี้ เพื่อ

ประชา“สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ” สำาหรับกลุ่ม

เป้าหมายภายในองค์กรและกลุ่มเป้าหมายภายนอก

องคก์ร สือ่ประชาสมัพนัธภ์ายนอกองคก์ร ทีอ่งคก์รเลอืก

ใช้มีรูปแบบคือ

 1.1 การจัดงานแถลงข่าว เป็นการจัดแถลงข่าว

เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

ไดท้ราบ โดยม ีศ.ดร.นพ. ประสทิธิ ์วฒันาภา คณบดคีณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น

ประธานแถลงข่าว  ผศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำานวย

การโรงพยาบาลศิริราช และ รองศาสตราจารย์ นาย

แพทย์นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและ

กจิกรรมเพือ่สงัคม ซึง่จะแถลงขา่วลว่งหนา้กอ่นถงึวนัจดั

โครงการประมาณ 2 เดือน คือวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ 

2559 ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช 

 1.2 ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ศิริราช โดยจะ

ประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 

 1.3 ประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ เพื่อ

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรู้จัก

และเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวิธีการต่าง ๆ ผ่านการผลิตส

ปอตโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการ เดิน-วิ่ง ๙ 

น้ี เพ่ือประชา“สบืสานพระราชปณิธานของพอ่” เปน็การ

ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ความยาว

ประมาณ 30 วนิาท ีโดยเนือ้หาเนน้เชญิชวนใหป้ระชาชน

กลุ่มเป้าหมายรู้จักและเข้าร่วมกิจกรรม ทางโครงการ

เลือกสื่อสปอตโทรทัศน์เพราะมีการนำาเสนอเนื้อหาท่ี

สามารถสรา้งอารมณแ์ละสือ่ใหเ้หน็ถงึบรรยากาศ ตลอด

จนความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่ดึงดูดความสนใจของ

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี และจะเผยแพร่ทาง

สถานีโทรทศันก์องทพับกชอ่ง 5 ทัง้นี ้สปอตโทรทศันท์าง

โครงการไม่สามารถออกอากาศในช่วงเวลาไพรม์ไทม์ได้ 

ซึ่งอาจจะไม่เข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายเท่าที่ควร

 1.4 ประชาสัมพันธ์ในลักษณะของข้อความ 

(อกัษรวิง่) ผา่นทางสือ่โทรทศัน ์ชอ่งฟรทีีว ี(3, 5, 7, Thai 

PBS, NBT) เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทางโครงการจะ

ประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาไพรม์ไทม์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มี

คนดมูากทีส่ดุและสามารถเขา้ถงึประชาชนไดอ้ยา่งกว้าง

ขวาง รวมถึงกลุ่มเป้าหมายของโครงการด้วย

 1.5 ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการต่าง ๆ (Infor-

mercial) คือการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ เช่น วัน

กำาหนดจัดโครงการวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อ

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม

กจิกรรม ซึง่จะประสมัพนัธ์ผา่นรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้เวลา 

6.00-9.30 น.ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3 รายการ

เช้านี้ที่หมอชิต เวลา 6.00-7.30 น.ทางสถานีโทรทัศน์สี

กองทพับกชอ่ง 7 และรายการคยุขา่วสบิโมง เวลา 09.50-

10.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

 1.6 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อบุคคล โดยเชิญ

ศิลปิน/ดารา/นักกีฬา คือ คุณรวีวรรณ บุญประชม คุณ

ทวีฤทธิ์ จุลละทรัพย์ นักแสดงชื่อดังจากละครเรื่องเพลิง

นารี ซ่ึงเป็นละครท่ีประชาชนให้ความสนใจพอสมควร

รวมถึงตัวของนักแสดงเองด้วย อีกทั้งสามารถดึงดูดใจ

ประชาชนจากรปูรา่ง หนา้ตา บคุลกิภาพภายนอกไดเ้ปน็

อย่างดี ทางโครงการจึงเลือกนักแสดงทั้ง 2 ท่านมาเป็น

พรีเซ็นเตอร์ และนอกจากนั้นยังมี คุณณัฐวัฒน์ อินนุ่ม 

คุณโยธิน ยาประจันทร์ 2 นักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยร่วม

เป็นพรีเซ็นเตอร์ด้วย ซึ่งพรีเซ็นเตอร์ทั้ง 4 ท่านจะพูด

ประชาสมัพนัธเ์ชิญชวนใหก้ลุม่เป้าหมายรูจ้กัและเขา้รว่ม

กิจกรรม และจะเผยแพร่ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี

สีช่อง 3  

 1.7 จัดทำาเฟซบุ๊กอีเวนท์เพจ (Facebook 

event page) โดยทางโครงการจะเพิ่มเติมรายละเอียด

ข้อมูลของโครงการ เช่น วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ เส้นทางที่ใช้ในการ เดิน-วิ่ง 

รวมไปถึงเชิญชวนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม

กจิกรรม ฯลฯ ซ่ึงจะให้ขอ้มลูขา่วสารทีเ่ปน็ปจัจบุนัตลอด

เวลาเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ ถือว่า

เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้

อย่างดี 

 (2) ส่ือประชาสัมพันธ์ภายในท่ีองค์กรเลือกใช้

มี3รูปแบบคือ 

 2.1 สื่อโปสเตอร์ โดยนำาสื่อโปสเตอร์ไปปิดตาม

จุดต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาลศิริราช รายละเอียดเนื้อหา

เน้นเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรม

 2.2 ส่ือโสตทัศน์ เผยแพร่ผ่านสถานีโทรทัศน์

ศิริราช (Siriraj Channel) จัดทำาสปอตโทรทัศน์เพื่อ
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ประชาสัมพันธ์โครงการความยาวประมาณ 30 วินาที (ส

ปอตโทรทัศน์เรื่องเดียวกับที่เผยแพร่ผ่านทางสถานี

โทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 โดยจะประชาสัมพันธ์ภายใน

โรงพยาบาลศิริราช เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ทาง

โครงการจะประชาสัมพันธ์ก่อนล่วงหน้า 1 เดือน เพ่ือ

ตอกยำ้าโครงการดังกล่าว

 2.3 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นการประกาศเสียง

ตามสายภายในโรงพยาบาลศิริราช เพื่อประชาสัมพันธ์

เชิญชวนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรู้จักและเข้าร่วม

โครงการ โดยเนื้อหาการประกาศจะยึดตามหลัก 5W1H 

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบข่าวสารที่ครบถ้วน

การดำาเนินกิจกรรม

  (1) โครงการ เดิน-วิ่ง ๙ นี้เพื่อประชา“สืบสาน

พระราชปณิธานของพ่อ”เป็นโครงการพิเศษที่ยิ่งใหญ่

แห่ งปี ข อ งคณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร า ชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล

 (2) กิจกรรมการประมลู: สำาหรบัหมายเลขพเิศษ 

๙๙/ ๙๙๙/ ๙๙๙๙ จะเปดิใหผู้ส้นใจประมลูออนไลน์ผา่น

เว็บไซต์ http://runaroundthailand.com/9forall/

event ซึง่ทำามาจากวัสดพิุเศษ ทางโครงการเปดิใหม้กีาร

ประมูลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน เวลา 09.00 น. สำาหรับนัก

วิ่ง 12 กิโลเมตร และวันที่ 2 กันยายน เวลา 09.00 น. 

สำาหรับนักวิ่ง 6 กิโลเมตร   

 (3) กจิกรรมเลขดีเลขสวย สำาหรบัหมายเลขตอง 

เลขเรียง เป็นเลขเรียง 3 ตัว 8 ชุด และเลขเรียง 4 ตัว 8 

ชดุ รวมทัง้หมด 16 ชดุ เปดิใหผู้ส้นใจสมคัรในราคา 9,999 

บาท โดยพรีเมี่ยมแพ็กเกจเลขสวยน้ีจะเป็นวัสดุพิเศษ

ทีม่าพรอ้มกบั เสือ้โปโล หมวก แกว้นำา้เกบ็ความร้อน+เยน็ 

ทั้งหมดบรรจุในกล่องคุณภาพ 

 (4) กิจกรรมรวมพลังชาวไทย นักวิ่งระยะทาง 6 

กิโลเมตร ที่เข้าสู่เส้นชัยที่ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จ

พระมหติลาธเิบศร อดุลยเดชวกิรม พระบรมราชชนก และ

นักวิ่งระยะทาง 12 กิโลเมตร ที่เข้าสู่เส้นชัย ณ พระบรม

รปูทรงมา้ จะร่วมกจิกรรมรวมพลงัชาวไทยโดยการลงนาม

ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนำาใบลง

นามไปปิดบนบอร์ดที่ทางโครงการได้เตรียมไว้ 

  (5) กิจกรรมแฟมิลี่ ทีม (family team) ซึ่งเป็น

กิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นควบคู่กับโครงการ เดิน-วิ่ง ๙ นี้ 

เพ่ือประชา“สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ”สำาหรับ

ครอบครัวที่มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการมากกว่า 5 ท่าน 

โดยนำาหลักฐานการสมัครมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ในวันลง

ทะเบียนพร้อมรับรางวัลเป็นหมวกที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษ

โดยมีตราสัญลักษณ์โครงการ เดิน-วิ่ ง  ๙ นี้ เพื่อ

ประชา“สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ” มอบให้ท่าน

ละ 1 ใบ

 (6) “นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาท

สมเดจ็พระเจา้อยูห่วั” คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล น้อมนำาพระบรมราโชวาท พระราช

ดำารสั พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั นำามาจดันทิรรศการ

เฉลิมพระเกียรติเป็นภาพพระราชกรณียกิจของพระองค์

ที่ทรงงานเพื่อประชาชน ทางโครงการจะประดับภายใน

บรเิวณงานทีล่านพระบรมรปูทรงมา้ และระหวา่งเสน้ทาง

เดิน-วิ่ง ตลอดจนท่ีศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาล

ศิริราช 

ประชาสัมพันธ์ผลการดำาเนินกิจกรรม

 ภายหลังจากการจัดกิจกรรมทางองค์กรได้

ประชาสัมพันธ์ผลของการดำาเนินกิจกรรมผ่านทางสื่อ

ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร ได้แก่ การประชาสัมพันธ์

ผ่านสถานีโทรทัศน์ศิริราช (Siriraj Channel) โดยจัดทำา

เป็นสปอตโทรทศันค์วามยาวประมาณ 30 วินาท ีเผยแพร่

ภาพกจิกรรมตา่ง ๆ  ของโครงการ การประชาสมัพนัธ์ผา่น

ทางเว็บไซต์ของศิริราช โดยการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการดำาเนินกิจกรรมของโครงการ และเผยแพร่ภาพ

กจิกรรมโครงการ โดยสือ่ประชาสมัพนัธ์ภายนอกทีอ่งค์กร

เลือกใช้คือ การประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสิ่งพิมพ์ ประเภท

หนังสือพิมพ์ 

 ในสว่นของการกำาหนดสือ่และกจิกรรม (รุง่นภา 

พิตรปรีชา, 2556) ได้กล่าวถึงสิ่งจำาเป็น 5 ประการที่จะ

ชว่ยใหก้ารกำาหนดกิจกรรมเพือ่รณรงคด์า้นประชาสมัพนัธ์

ขององค์กรสาธารณกุศลโดยเฉพาะในเร่ืองการระดมทุน

เป็นไปอย่างประสบความสำาเร็จ หรืออีกนัยหนึ่งคือ 

เทคนคิในการกำาหนดกจิกรรม คือ 1.ประเดน็ทีจ่ะรณรงค์

นั้นต้องมีนำ้าหนักเป็นปัญหาสำาคัญ เป็นที่ยอมรับของคน

ทัว่ไปวา่เปน็สิง่ทีค่วรจะไดร้บัการชว่ยเหลอื แกไ้ขอยา่งยิง่

และอยา่งเรง่ดว่น (Strong case) 2. มผีูน้ำาทีม่ปีระสทิธภิาพ 

และเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในสังคม (Effective Lead-

ership) 3. มีผู้ร่วมงานที่มีวิจารณญาณที่เหมาะสม รู้จัก

แยกแยะถูกผิดและมีการตัดสินใจที่ดี (Conscientious 
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Workers) 4. ผู้ร่วมงานมีความเต็มใจที่จะอุทิศเวลาและ

เสียสละแรงงานเพื่อกิจกรรม (Prospects willing and 

able to give) 5. มีทุนอุดหนุนโครงการที่พอเพียง (Suf-

ficient Funds) ที่จะใช้ในการดำาเนินกิจกรรมหรือ

โครงการนั้น ๆ นอกจากนี้เทคนิคในการประชาสัมพันธ์

ขององค์กรสาธารณกุศลมีดังนี้  1. เนื้อหาของการ

ประชาสมัพันธจ์ะตอ้งเนน้ทีปั่ญหาเรือ่งราวทีเ่กดิข้ึน หรอื

ประเด็นที่มีปัญหา ไม่ใช่เน้นที่องค์กร  นอกจากนี้มุมมอง

ของ Bamett Baron รองประธาน Asia Pacific Philan-

thropy Consortium ทีม่ตีอ่กลยทุธแ์ละเทคนคิการระดม

ทนุ พบวา่การใชวิ้ธกีารระดมทนุหลาย ๆ  อยา่งและเทคนคิ

อืน่ ๆ  ทีส่อดคลอ้งและเหมาะสมกบัวสิยัทศัน ์พันธกจิ และ

เป้าหมายขององค์กร สามารถเพิ่มจำานวนทุนที่ระดมได้

มากทีสุ่ด นอกจากนั้นในการสำารวจเรือ่งการให้ พบวา่ ให้

กับคน ไม่ได้ให้กับประเด็น ซึ่งกรณีศึกษาเปิดเผยให้เห็น

ว่า คนให้เพราะรู้จักคนที่มาขอการสนับสนุน โดยพบว่า 

ความสัมพนัธส์ว่นบคุคลและการมฐีานผูส้นบัสนนุทีก่วา้ง

ขวางเป็นสิ่งสำาคัญที่จะให้เร่ืองที่เขาทำาอยู่น้ันเป็นที่รู้จัก

และได้รับการสนับสนุน

 

กำาหนดงบประมาณ

 ในส่วนของการกำาหนดงบประมาณสำาหรับ

โครงการนัน้ ผูด้ำาเนนิการระดมทนุจะตอ้งมกีารชีแ้จงเกีย่ว

กับรายละเอียดโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการ 

ประโยชน์ที่จะเกิดข้ึนในชุมชนและองค์กร จำานวนเงินที่

ต้องการได้รับการสนับสนุน ระยะเวลาที่จะต้องใช้เงิน

สนับสนุนนั้น รวมถึงการบริหารเงินของโครงการทั้งหมด

ให้แก่ผู้ที่จะบริจาคได้ทราบข้อมูล เพราะผู้บริจาคจะได้รู้

วา่เขาถกูขอใหช่้วยสนบัสนนุในเรือ่งใด และในการดำาเนนิ

งานขององคก์รไมแ่สวงหากำาไรนัน้ ความโปรง่ใสถือว่าเป็น

ส่ิงสำาคัญที่สุด ซ่ึงองค์กรจะต้องแสดงให้ผู้ที่จะบริจาคได้

เหน็ถงึการนำาเอาเงนิบรจิาคนัน้ไปใชอ้ยา่งคุ้มคา่สงูสดุตาม

วัตถุประสงค์ของผู้บริจาค

 ในประเดน็นี ้สุกจิ อทุนิท ุ(อา้งถงึใน นิตยา กทัลี

รดะพันธุ์ และอรวรรณ สุรมณฑล, 2544) ได้ให้ข้อคำานึง

ในการระดมทุนว่า ต้องสร้างความโปร่งใส สามารถตรวจ

สอบได้และให้รู้ว่าเงินท่ีบริจาคจะไปทำาอะไร เพราะผู้

บรจิาคมคีวามตอ้งการทีจ่ะเหน็ผลงาน การทำารายงานผล

งานและการเปิดเผยบัญชีต่าง ๆ ต่อสาธารณะให้ทราบ

เป็นระยะ ๆ เป็นสิ่งจำาเป็นต้องกระทำา

การกำาหนดวิธีการติดตามและประเมินผล

 การประเมินผลท่ีองค์กรได้นำามาใช้ในการ

ดำาเนนิโครงการคอืการประเมนิผลผลติ (output evalu-

ation) การทำาแบบสอบถามถามถึงความพึงพอใจและ

ความคดิเห็นของผูเ้ข้ารว่มโครงการ การประเมนิจากยอด

เงนิทีไ่ดร้บัจากโครงการทีจ่ดัขึน้ มกีารประชุมสรปุงานซึง่

เปน็การประชมุทกุแผนกทีเ่กีย่วขอ้ง จะมีการประชุมสรุป

งานทัง้หมดและคยุถงึขอ้ผดิพลาดตา่ง ๆ  ทีเ่กดิขึน้เพ่ือนำา

มาแก้ไขในการจัดงานครั้งต่อไป แต่จะไม่มีการประเมิน

ผลท่ีออกมาอยา่งเดน่ชัด ประเมินผลจากสมดุลงทะเบยีน

สือ่มวลชนทีเ่ขา้รว่มโครงการ เพือ่นำามาประเมนิดรูายชือ่

สื่อ ประเภทของสื่อทีเ่ข้าร่วมและนำามาเทยีบสัดส่วนราย

ชื่อสื่อที่เชิญกับสื่อที่มาร่วม ณ วันที่จัดกิจกรรม ประเมิน

ผลทางสื่อโทรทัศน์ โดยการขอวีดีโอเทปท่ีสื่อนำาไปเผย

แพรท้ั่งสปอตโทรทัศนแ์ละข้อความอกัษรตัววิง่ เพือ่ตรวจ

สอบดูว่ามีสื่อโทรทัศน์สนใจและนำาเสนอข่าวมากน้อย

เพยีงใด ประเมนิผลทางสือ่ออนไลน ์โดยการประเมนิจาก

การกดไลกก์ดแชรข์า่วสารตา่ง ๆ  ขององคก์รผา่นเฟซบุก๊ 

และประเมินจากผลตอบรับจากสื่อมวลชน เช่น การจัด

ทำานิวส์คลิปปิง (News Clipping)

 วิธีการประเมินผลโครงการ เดิน-วิ่ง ๙ นี้เพ่ือ

ประชา “สบืสานพระราชปณธิานของพอ่” สอดคล้องกับ

ที่ปาริชาต สถาปิตานนท์ (2552) ได้กล่าวไว้ว่า การ

ประเมินผลสรุปเป็นขั้นตอนที่สำาคัญในการจัดการ

โครงการสื่อสาร โดยการประเมินผลสรุปจะดำาเนินการ

ภายหลังการสิ้นสุดโครงการ ซึ่งการประเมินผลสรุปที่ได้

รบัความนยิมประกอบดว้ยการประเมนิผลผลติ (output 

evaluation) ในด้านการสื่อสารให้ความสำาคัญกับการ

ประเมินคุณลักษณะของสาร และคุณลักษณะของส่ือ          

ต่าง ๆ ท่ีได้มีการดำาเนินการบริหารจัดการเพื่อเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณชน  

  ในส่วนของการประเมินคุณลักษณะของสาร 

เน้นการพิจารณาเนื้อหาที่นำาเสนอในด้านต่าง ๆ อาทิ 

ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับวัตถุประสงค์ในการ

สือ่สาร ความสอดคล้องระหวา่งเนือ้หาทีน่ำาเสนอกับกลุม่

เปา้หมาย ความสอดคลอ้งระหวา่งประเดน็ทีน่ำาเสนอกบั

ความใกลต้วักบัวถิชีวีติและความสนใจของกลุม่เปา้หมาย 

เป็นต้น

 การประเมินผลผลิตในด้านสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่

มักให้ความสำาคัญกับการประเมินด้านปริมาณการพิมพ์ 
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สัดส่วนการเข้าถึงคนกลุ่มต่าง ๆ ทั้งกลุ่มเป้าหมายหลัก

และกลุ่มเป้าหมายรอง เป็นต้น

 การประเมินผลผลิตในด้านสื่อกิจกรรมต่าง ๆ 

ให้ความสำาคญักบัความถีใ่นการจดักจิกรรม ความตรงใน

ด้านกำาหนดเวลาในการจดักิจกรรม ปรมิาณและลกัษณะ

ของคนเขา้รว่มกิจกรรม และระดับการมสีว่นร่วมของกลุม่

เป้าหมายในกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น

การประเมินผลผลิตในด้านการใหข้อ้มลูกบัสือ่มวลชน ให้

ความสำาคัญกับการติดตามระดับความสนใจของ

สื่อมวลชน ความร่วมมือของสื่อในการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสาร ความตื่นตัวของสื่อมวลชนในการติดตามข้อมูล

เพ่ิมเติม และความเป็นไปได้ของสื่อต่าง ๆ  ในการทำา

หน้าที่กระจายข้อมูลสู่กลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น

 การประเมินผลลัพธ์ (outcome evaluation) 

ให้ความสำาคัญกับผลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย 

อันเน่ืองมาจากความพยายามขององค์กรในการสื่อสาร

กับกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบต่าง ๆ การประเมินผลลัพธ์

มกัให้ความสำาคญักบัตัวแปรด้านการเขา้ถงึกลุ่มเปา้หมาย 

ซ่ึงในกรณนีีม้กัเน้นการแสวงหาคำาตอบในด้านการเปดิรบั

สื่อของกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบต่าง ๆ นอกจากนั้นการ

ประเมนิผลลพัธย์งัใหค้วามสนใจกับความคิดเหน็ของกลุม่

เป้าหมาย โดยเฉพาะการวัดทัศนคติ หรือความเชื่อของ

กลุ่มเป้าหมายที่มีต่อสัญลักษณ์ต่าง ๆ  ที่นำาเสนอ และยัง

เนน้ไปท่ีการศกึษาระดบัความพงึพอใจของกลุม่เป้าหมาย

ที่มีต่อข้อมูลข่าวสาร ช่องทางการสื่อสาร และผลิตภัณฑ์

ต่าง ๆ ตลอดจนการประเมินภาพลักษณ์ขององค์กรใน

ทัศนะของกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย 

 การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในเชิงความคิดของ

กลุม่เป้าหมาย เป็นอกีประเดน็หนึง่ไดร้บัความนยิมในการ

ประเมินผลลัพธ์ โดยในกรณีนี้มักนิยมพิจารณาในด้าน

การระลึกได้เกี่ยวกับ ข้อความ สโลแกน เรื่องราว ทักษะ 

หรือพฤติกรรมต่าง ๆ  ที่นำาเสนอในสาร ยิ่งไปกว่านั้นยังมี

การพยายามหาทางพิสูจน์ความตระหนักของกลุ่มเป้า

หมายที่มีต่อสาร ความสามารถในการจดจำาข้อมูลและ

ศัพท์ต่าง ๆ ได้ ความคุ้นเคยกับเนื้อเรื่อง ตลอดจนความ

รู้และความเข้าใจต่อประเด็นที่นำาเสนออีกด้วย ประเด็น

สำาคญัอกีดา้นหนึง่ทีม่องขา้มไมไ่ดใ้นการประเมินผลลพัธ์ 

ก็คือ การประเมินความตั้งใจจะกระทำาพฤติกรรม หรือ

การกระทำาพฤติกรรม ที่ได้มีการเสนอแนะ ตลอดจนการ

ตื่นตัวในเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมและการตอบสนองใน

สิ่งเร้าที่องค์กรนำาเสนอ นอกจากนั้นบางองค์กรยังให้

ความสนใจกับการประเมินพฤติกรรมในเชิง “การบอก

ต่อ” หรือ “เรื่องนี้ต้องขยาย” โดยพิจารณาถึงการนำา

ข้อความในสารไปขยายต่อ พลิกแพลง หรือสร้างความ

ตืน่ตวั อนัอาจสง่ผลตอ่การกระตุน้ใหเ้กดิการรูจ้กัองคก์ร 

ผลติภณัฑข์ององคก์ร หรอืการกระทำาพฤตกิรรมทีเ่หมาะ

สมอย่างเป็นกระแสในวงกว้าง
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