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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้ศึกษาโดยการสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนากลุมนักประชาสัมพันธกับนัก 
หนังสือพิมพ สรุปผลการศึกษาไดวา คุณลักษณะของนักประชาสัมพันธนั้นตองมีความสามารถ
หลายดาน ทํางานในภาวะความกดดันได และควรมีการบริหารความสัมพันธและการบริหารจัด 
การขอมูลนําเสนอสื่อแตละประเภทอยางเฉพาะเจาะจง จึงจะเรียกวา “มืออาชีพ” ขณะที่ทั้งสอง
อาชีพตางเขาใจในบทบาทหนาที่รวมท้ังเปนแหลงขาวซึ่งกันและกัน และตางมีอิทธิพลหรืออํานาจ
ตอกันได โดยขึ้นอยูกับสถานการณและความสัมพันธ โดยนักประชาสัมพันธยุคใหมไมไดเปน 
“คนสงขาว” อีกตอไป มีการขยายบทบาทการสื่อสารในเชิงบูรณาการมากขึ้น รวมทั้งมีแนวโนม  
วานักประชาสัมพันธจะเปนผูกําหนดแนวทางของสังคมและสื่อ (Trend Setter) เพราะมีความ
รับผิดชอบและความสามารถที่สูงขึ้น ขณะที่ปญหาของการทํางานดานขาวสารนั้นเกิดจากความ
ตองการในการสื่อขาวที่ไมตรงกัน รวมทั้งการไมเขาใจกระบวนการทํางานของกันและกัน ทําให
เกิดความขัดแยง แตทั้งสองอาชีพยังคงตองตางคนตางทํางานแต “ผลงานเดียวกัน” เปนการทํางาน
พ่ึงพาซึ่งกันและกันแบบ “น้ําพึ่งเรือเสือพ่ึงปา” โดยมีรูปแบบเหมือนสามีภรรยาทะเลาะกันทุกวัน
แตก็พยายามทําความเขาใจกันตลอดเวลาเชนกัน  

 
ABSTRACT 

This research has been carried out in two ways (1) in-depth interviews with public 
relations practitioners and journalists and (2) a focus group discussion of public    
relations practitioners and journalists.  The study result shows that the characteristics of 
public relations practitioners should be well-rounded and they are able to work under 
pressure.  Furthermore, they should be able to manage effectively the relationships      
with the media as well as the information presented to each specific kind of media.     
With these characteristics, they can be truly called “professional”.  Public relations 
practitioners and journalists both understand the roles and duties of each other and rely  
on each other as sources of information.  Both professions may influence or empower 
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each other depending on the situations and the relationships between them.  Public 
relations practitioners in this new era are no longer simply “messengers.”  They have 
extended their role into the integrated communication.  Additionally it is likely that  
public relations practitioners are trendsetters for society and the media because they   
have higher responsibility and ability.  Meanwhile, problems that occur in working in 
information result from the different needs among the media people and the lack of 
understanding in the working procedure between each other that finally creates conflict.  
However, these two professions still have to perform their own role but for the common 
interest.  This co-dependent working style is similar to a couple’s life who always quarrel 
but try to understand each other. 

 

คํานํา 
ปจจุบันการประชาสัมพันธไดรับการยอมรับวามี

ความจําเปนอยางยิ่งสําหรับบุคคล องคการ และสถาบัน 
ตลอดจนกิจกรรมการดําเนินงานแทบทุกประเภท ไมวา  
จะเปนดานธุรกิจ การศึกษา ราชการ การศาสนาและสังคม 
ทั้งนี้เพราะการประชาสัมพันธเปนงานเชิงสรางสรรคที่   
กอใหเกิดความรูความเขาใจแกประชาชน ดวยการสราง
สัมพันธอันดี และการพัฒนาสงเสริมความเขาใจที่ถูกตอง
รวมกัน ดวยเหตุนี้ งานประชาสัมพันธจึงเปนวิชาชีพที่
กําลังเติบโต โดยทุกองคกรมองเห็นความสําคัญและเกิด
ความคาดหวังกับนักประชาสัมพันธมากขึ้น ทําใหความ
คาดหวังในดานคุณสมบัติดานตางๆ  ของนักประชา-
สัมพันธก็ยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปดวยเชนกัน   

โดยงานประชาสัมพันธจําเปนตองใชชองทางใน   
การสื่อสารเพื่อนําขาวสารไปยังกลุมเปาหมาย ดังนั้น งาน
ประชาสัมพันธจึงตองเกี่ยวของสัมพันธกับสื่อมวลชน
โดยเฉพาะนักหนังสือพิมพอยูเสมอ  

บทบาทของสื่อมวลชนที่มีตองานประชาสัมพันธจึง
เปนอีกปจจัยหนึ่งที่จะทําใหการประชาสัมพันธนั้นประสบ
ความสําเร็จหรือลมเหลว เพราะสื่อมวลชนเปนชองทาง  
ในการสื่อสารของนักประชาสัมพันธ สื่อมวลชนจึงเปน
เสมือน “นายทวารขาวสาร (Gatekeeper)” ซึ่งทั้งสองฝาย
ตางก็รับรูและเขาใจถึงบทบาทนี้เปนอยางดี ยิ่งสื่อมวลชน 
มีอิทธิพลตอการรับรู ความรูสึกนึกคิด ความเชื่อของผู 
บริโภคมากเทาไหร งานประชาสัมพันธก็ยิ่งทวีความ 
สําคัญมากขึ้นเทานั้น  

การทํางานของสื่อมวลชนกับนักประชาสัมพันธเปน
การทํางานรวมกันดานขาวสาร ซึ่งสื่อมวลชนก็จําเปนตอง
พ่ึงพานักประชาสัมพันธ เพื่อใหไดมาซึ่งขาวสารที่ตอง 
การ และนักประชาสัมพันธเองก็ตองอาศัยสื่อมวลชน โดย 
เฉพาะนักหนังสือพิมพเปนชองทางในการเผยแพรขาวสาร

เพื่อสรางภาพพจนที่ดีใหกับหนวยงานของตนเอง จะเห็น
ไดวาตางก็มีประโยชนซึ่งกันและกัน ดังนั้น การทําความ
รูจักและทําความเขาใจความตองการของอีกฝายหนึ่งจึง
นาจะเปนกุญแจสําคัญที่จะทําใหสื่อมวลชนและนัก
ประชาสัมพันธสามารถทํางานรวมกันไดอยางราบรื่น  

อยางไรก็ตาม การทํางานแบบมีปฏิสัมพันธกันกอให 
เกิดความขัดแยง โดยตางก็มีทัศนคติดานลบตอบทบาท
หนาที่ของกันและกัน ทําใหในการทํางานรวมกันเกิด
ปญหาอยูเนืองๆ อาทิ การจัดกิจกรรมงานตางๆ ขององคกร 
นักหนังสือก็ตองการจะไดขอมูลขาวสารกอนใครเพื่อนํา 
ไปเผยแพร แตในขณะที่นักประชาสัมพันธก็ตองรักษา
สัมพันธภาพกับนักหนังสือพิมพและสื่อมวลชนอื่นดวย 
รวมท้ังผูบริหารเองก็มีเวลาจํากัดในการใหขอมูลตอสื่อ- 
มวลชน จึงเกิดการพิพาทระหวางนักหนังสือพิมพและ   
นักประชาสัมพันธขึ้น เปนตน ดังนั้น งานวิจัยในครั้งนี้จึง
ตองการศึกษาเปรียบเทียบมุมมองของนักประชาสัมพันธ
กับนักหนังสือพิมพเกี่ยวกับคุณลักษณะและบทบาทหนาที่
ของนักประชาสัมพันธ ซึ่งเปนมุมมองของสองฝายในเรื่อง
เดียวกัน เพื่อนําผลที่ไดไปอภิปรายเปรียบเทียบมุมมอง 
ของนักประชาสัมพันธและมุมมองของนักหนังสือพิมพ   
ที่มีตอนักประชาสัมพันธ ซึ่งจะทําใหนักประชาสัมพันธ
ทราบถึงความคาดหวังของนักหนังสือพิมพและนําขอมูล
เหลานั้นไปเปนแนวทางในการดําเนินงานของนักประชา-
สัมพันธ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการสรางความ 
สัมพันธอันดีกับนักหนังสือพิมพ เพื่อประโยชนทั้งทาง  
ตรงและทางออมขององคกรและนักประชาสัมพันธ  

 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

ผูวิจัยไดดําเนินการสัมภาษณเชิงลึก และการสนทนา
กลุม ศึกษาและวิเคราะหเปรียบเทียบมุมมองของนักประ-
ชาสัมพันธและนักหนังสือพิมพเกี่ยวกับคุณลักษณะและ



 

 

บทบาทหนาที่ของนักประชาสัมพันธในประเทศไทย 
รวมทั้งตีความปรากฏการณตางๆ ที่ไดจากการเก็บขอมูล 
โดยใชระยะเวลาในการเก็บขอมูลทั้งสิ้น 7 เดือน ระหวาง
เดือนมีนาคม–เดือนกันยายน พ.ศ. 2551 และแบงการศึกษา
ออกเปน 2 สวนใหญๆ ประกอบไปดวย  

1.  การสัมภาษณเชิงลึก นักประชาสัมพันธ 6 คนและ
นักหนังสือพิมพ 6 คน โดยใชสํานักงานของผูใหสัมภาษณ
เปนสถานที่นัดหมาย และเก็บขอมูลการสัมภาษณดวยการ
บันทึกเสียง 

โดยการสัมภาษณเปนการสนทนาในหัวขอเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของนักประชาสัมพันธที่ดีและมืออาชีพ          
มีลักษณะอยางไร บทบาทและหนาที่ของทั้งสองอาชีพ     
มีความเหมือนและตางกันอยางไร มีความคาดหวังอะไรตอ
กัน นักประชาสัมพันธมีอํานาจหรือการโนมนาวตอรองใน
การใหขอมูลขาวสารอยางไร มีการพึ่งพาซึ่งกันและกัน
รูปแบบใดบาง  บทบาทหนาที่ของนักประชาสัมพันธ      
ในประเทศไทยปจจุบันเปนอยางไร ปญหาหรือชองวาง
ระหวางนักประชาสัมพันธกับนักหนังสือพิมพมีอะไรบาง 
ควรแกไขหรือปรับปรุงอยางไร 

2.  การสนทนากลุม 2 ครั้ง โดยจัด ณ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ จากกลุมนักประชาสัมพันธ 1 กลุม และกลุม
นักหนังสือพิมพ  1  กลุม  กลุมละ  5  คน  และจากการ
สัมภาษณเพิ่มเติมอีกกลุมละ 1 คน โดยผูวิจัยทําหนาที่ผู
ดําเนินรายการในระหวางการสนทนากลุมและเก็บขอมูล
ดวยการบันทึกเสียง 

โดยการนํากรณีตัวอยาง 2 เรื่องมาศึกษา เรื่องที่หนึ่ง 
คือ เรื่องของการกระทบกระทั่งกันในระหวางการทํางาน
ระหวางนักประชาสัมพันธกับนักหนังสือพิมพ ทางกลุม 
ไดวิพากษและเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาวา
ควรรวมมือกันทํางานอยางไร และควรมีการวางตัวในเชิง
บทบาทซึ่งกันและกันอยางไร เรื่องที่สอง คือ การจัดงาน
เลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน หรือ Press Party วามีความสําคัญ
อยางไร จําเปนตองจัดหรือไม นักหนังสือพิมพรูสึกอยาง 
ไร มีการดําเนินการในรูปแบบอื่นๆ ไดหรือไม 

นอกจากนี้ เปนการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา
ในการทํางานรวมกันดานขาวสาร มีทางแกไขไดอยางไร 
แมวาจะทํางานตางอาชีพกัน สามารถพัฒนาการสื่อสาร
ระหวางกันเพื่อใหมีความสอดคลองตามความตองการ
รวมกันไดหรือไมอยางไร  มีการพ่ึงพาซึ่งกันและกันมี

รูปแบบใดบาง และบทบาทและหนาที่ของนักประชา-
สัมพันธในประเทศไทย มีลักษณะอยางไร แนวโนมใน
อนาคตจะเปนอยางไร 

จากนั้นจึงนําขอมูลทั้ง 2 สวนมาเรียบเรียงตามหัวขอ
ดังนี้ 

1. คุณลักษณะของนักประชาสัมพันธ ประกอบไป
ดวย ภาพลักษณ คุณสมบัติ บุคลิกภาพ ความนาเชื่อถือ 
ทักษะ ความชํานาญ และประสบการณ รวมถึงจริยธรรม
และจรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ 

2. บทบาทหนาที่ในการทํางานรวมกัน ประกอบไป
ดวย ความสัมพันธระหวางกันและการทํางานรวมกัน 

3. บทบาทการทํางานของนักประชาสัมพันธยุค 2009 
4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน 
5. ปญหาของการทํางานดานขาวสารและความขัด- 

แยงที่เกิดจากการทํางาน 
 
ผลของการศึกษา 

จากการศึกษาพบวา นักหนังสือพิมพและนักประชา-
สัมพันธนั้นตางใหนิยามของ “นักประชาสัมพันธ” ที่คลาย 
คลึงกัน กลาวคือ เปนบุคคลที่เผยแพรขาวสารเชิงบวก  
ของหนวยงาน เพื่อสรางความรู ความเขาใจอันดีใหกับกลุม 
เปาหมาย ทั้งภายในและภายนอกองคกร รวมทั้งการสราง
และดํารงรักษาภาพลักษณที่ดีใหกับองคกร และยังให
นิยามของ “นักหนังสือพิมพ” ที่ไมแตกตางกันนัก กลาวคือ 
เปนผูที่ถายทอดเรื่องราว และความเคลื่อนไหวตางๆ ที่เกิด 
ขึ้นในสังคมใหกับประชาชนไดรับทราบ เปนผูกลั่นกรอง
ตรวจสอบขอมูลขาวสารกอนนําเสนอสูสาธารณชน เปน
สื่อกลางในการสงสารที่เที่ยงตรง เที่ยงธรรม เผยแพรแต
ความจริงไมบิดเบือนขาวสาร มีความรับผิดชอบตองาน
เขียน  มีความรูรอบดานและนําเสนอขอมูลดวยความ
นาเชื่อถือ  

ดังนั้น จึงกลาวไดวานักหนังสือพิมพและนักประ-   
ชาสัมพันธตางมีการรับรูในบทบาทหนาที่ของกันและกัน
เปนอยางดี แตนักหนังสือพิมพก็ยังตองการใหนักประ-   
ชาสัมพันธศึกษาและทําความเขาใจในบทบาทหนาที่ของ
นักหนังสือพิมพใหมากยิ่งขึ้น สวนนักประชาสัมพันธนั้น 
มีความเขาใจในบทบาทหนาที่ของนักหนังสือพิมพเปน
อยางดี เนื่องจากนักประชาสัมพันธสวนใหญมีประสบ-
การณเปนนักหนังสือพิมพมากอน 



 

 

ผลของการศึกษามุมมองของนักประชาสัมพันธและ
นักหนังสือพิมพที่ได มีดังนี้ 

1. คุณลักษณะของนักประชาสัมพันธ 
นักหนังสือพิมพและนักประชาสัมพันธมีความเห็น

สอดคลองกันเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักประชาสัมพันธ 
อันประกอบไปดวย ภาพลักษณ คุณสมบัติ บุคลิกภาพ 
ความนาเชื่อถือ ทักษะ ความชํานาญและประสบการณ รวม 
ถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ 

โดยในเรื่องของภาพลักษณนั้นนักหนังสือพิมพ
อาวุโสมีความเห็นวา ภาพลักษณของนักประชาสัมพันธที่ 
ดีนั้นจะตองเปน “มืออาชีพ” กลาวคือ ตองเปนผูที่มีเครือ 
ขายการติดตอ มีศิลปะในการบริหารจัดการความสัมพันธ 
มีความต่ืนตัวและกระตือรือรน และสามารถคิดเหมือน
หรือตรงกับนักหนังสือพิมพ ขณะที่นักประชาสัมพันธ
อาวุโสที่เปนนักวิชาการดวยระบุวา ภาพลักษณที่ดีของ  
นักประชาสัมพันธนั้นจะตองมีลักษณะที่สอดคลองกับ
ภารกิจขององคกรและเชื่อมโยงกับขอบขายหนาที่ความ
รับผิดชอบของนักประชาสัมพันธนั้นๆ  

สําหรับคุณสมบัติของนักประชาสัมพันธนั้น ทั้ง
นักหนังสือพิมพและนักประชาสัมพันธตางมีทัศนะสอด 
คลองกัน กลาวคือ จะตองมีความคิดสรางสรรค มีความ
อดทน มีความจริงใจ มีความซื่อสัตยตอวิชาชีพ มีความรู
ดานสื่อสารมวลชน  มีมนุษยสัมพันธ และมีความเปน      
มืออาชีพ ซึ่งนักประชาสัมพันธมีความเห็นเพิ่มเติมวา
คุณสมบัติเหลานั้นยังไมเพียงพอตอวิชาชีพ ทั้งนี้ นัก-
ประชาสัมพันธจะตองมีใจรักในอาชีพ มีความคิดเชิงบวก 
มีความเชื่อมั่นในตัวเอง มีความรูเกี่ยวกับองคกร ภารกิจ
หรือธุรกิจขององคกร มีความรูรอบตัว และมีความสามารถ
ในการจัดการปญหาและการแกไขสถานการณเฉพาะหนา 
มีบุคลิกภาพดี มีการสื่อสารที่ดี มีความออนนอมถอมตน 
ไมทําตัวฝกใฝฝายใด มีความรูความสามารถในหลายดาน
และสามารถทํางานในภาวะความกดดันได จึงจะทํางาน
ประชาสัมพันธใหบรรลุเปาหมายได 

ดานมุมมองเกี่ยวกับบุคลิกภาพของนักประชา-
สัมพันธ นักหนังสือพิมพสวนใหญตางก็มีความเห็นสอด 
คลองนักประชาสัมพันธวานักประชาสัมพันธนั้นจะตอง   
มีบุคลิกที่เปนมิตรและจริงใจ ฉลาดและตื่นตัว มีความ  
เปนผูนํา มั่นใจตัวเอง ออนนอมถอมตน มีกาลเทศะ แลว
นักประชาสัมพันธยังมีความเห็นเพิ่มเติมอีกวา บุคลิกที่ดี

ของนักประชาสัมพันธนั้นควรจะตองแสดงความมีตัว     
ตน แตงตัวทันสมัย มีกาลเทศะ และมีความคลองแคลว 
เนื่องจากบุคลิกภาพที่ดีในการสรางความประทับใจ ทํา   
ใหเกิดความรูสึกเปนมิตร นาคบหานาติดตอดวย ทั้งนัก- 
หนังสือพิมพและนักประชาสัมพันธจึงมีความเห็นที่สอด 
คลองกันอยางมากเกี่ยวกับบุคลิกภาพของนักประชา-
สัมพันธ จึงประเมินไดวาทั้งสองตางใหความสําคัญในเรื่อง
ของบุคลิกภาพเปนอันดับตนๆ ของการทํางานรวมกัน  

สวนเรื่องความนาเชื่อถือของนักประชาสัมพันธนั้น 
ทั้งสองฝายตางมีความเห็นสอดคลองกันวา ความนาเชื่อ 
ถือของนักประชาสัมพันธนั้นเกิดจาก “ความจริงใจ” เปน
หัวใจสําคัญ นอกจากนั้น ก็เปนเรื่องของการใชภาษาเขียน
และการใหขอมูลที่ถูกตอง การมีวาทศิลป มีบุคลิกภาพที่ดี
มีความนาเชื่อถือ ทํางานอยางมืออาชีพ และผลสําเร็จของ
การทํางานที่ผานมา เหลานี้สรางความนาเชื่อถือใหกับ    
นักประชาสัมพันธไดในสายตาของนักหนังสือพิมพ  

ในเรื่องของทักษะ ความชํานาญของนักประชา-
สัมพันธในทัศนะของนักหนังสือพิมพกับนักประชา-
สัมพันธมีความเห็นไปในทางเดียวกัน กลาวคือ การเขียน
ขาว การสื่อสาร การศึกษาสื่อ การใชเทคโนโลยีใหมๆ การ
บริหารความสัมพันธ และการบริหารจัดการขอมูล และ 
นักประชาสัมพันธมีความเห็นเพิ่มเติมวา  นักประชา-
สัมพันธจะตองมีความคิดริเริ่มและความรอบรูอีกดวย   
งานประชาสัมพันธจึงจะประสบความสําเร็จ  

นอกจากนั้น นักประชาสัมพันธและนักหนังสือ-
พิมพตางเห็นพองกันวา ประสบการณของนักประชา-
สัมพันธวิเคราะหไดจากระดับความสําเร็จของผลงานที่
ผานมา การยอมรับจากสื่อมวลชน ตลอดจนการทํางาน 
ของนักประชาสัมพันธคนนั้นที่มีกระบวนการติดตาม   
และเอาใจใสกับงานอยางสม่ําเสมอ  

และจากผลของการศึกษาครั้งนี้มีขอคนพบเกี่ยวกับ
ทักษะของนักประชาสัมพันธเพิ่มเติม คือ นักประชา-
สัมพันธจะตองมีทักษะ  “การบริหารความสัมพันธ” 
ระหวางผูบริหาร นักหนังสือพิมพ ลูกคา และผูที่เกี่ยวของ
ใหไดรับประโยชนจากการทํางานประชาสัมพันธไดอยาง
สอดคลองและตรงตามความตองการของทุกฝาย นอก   
จากนี้ยังตองมีทักษะ “การบริหารจัดการขอมูล” หรือ 
“Tailor Made” ซึ่งนักประชาสัมพันธที่ดีตองบริหารจัด 
การขอมูลใหปรับเปลี่ยนไดตามความตองการของสื่อแต 



 

 

ละประเภทอยางเฉพาะเจาะจง โดยศึกษารูปแบบการนํา 
เสนอเนื้อหาของแตละสื่อ ซึ่งจะชวยทําใหนักประชา-
สัมพันธสามารถวิเคราะหสื่อ เพื่อนําเสนอประเด็นหลัก
ขององคกรหรือเนื้อหาเกี่ยวกับสินคาไดอยางเหมาะสม
และตรงเปาหมายที่สุด ซึ่งทักษะดังกลาวนี้นักหนังสือพิมพ
และนักประชาสัมพันธตางมีความเห็นตรงกันวาแสดง
ความเปน “มืออาชีพ” ของนักประชาสัมพันธไดเปนอยางดี 

ซึ่งความเปนมืออาชีพของนักประชาสัมพันธนั้น 
นักหนังสือพิมพกับนักประชาสัมพันธตางมีมุมมองที่
สอดคลองกันเปนสวนใหญ โดยนักหนังสือพิมพมีความ
คาดหวังสูงเกี่ยวกับความเปนมืออาชีพของนักประชา-
สัมพันธที่เกี่ยวกับภาพลักษณ ความนาเชื่อถือ คุณสมบัติ 
ทักษะความชํานาญและประสบการณดังที่ไดกลาวขางตน  

โดยนักหนังสือพิมพระบุวา ขอแรกของความเปน 
“มืออาชีพ” ของนักประชาสัมพันธนั้น ตองมีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ ตองทํา “การบาน” หรือการ “ศึกษาสื่อ” ตอง
เริ่มตนดวยการเขาใจในสื่อ แลวนําเอาขอมูลเหลานั้นมา
ประยุกตใชในการสื่อสารใหตรงกับความตองการของ
องคกรและนักหนังสือพิมพรวมกัน โดยการสรางคุณคา
ของความเปน “ขาว” ในขาวที่องคกรตองการนําเสนอ  
และตองมีการรักษาระยะหางกับสื่อ ทํางานเปนระบบมี
ความรับผิดชอบ มีการบริหารจัดการขอมูล รวมทั้งนัก
ประชาสัมพันธตองมีความรอบรู มีวาทศิลปในการเจรจา
กับผูบริหารและสื่อมวลชน 

ขณะที่นักประชาสัมพันธนั้นระบุวานักประชา-
สัมพันธ “มืออาชีพ” ตองเปนผูที่ประสบความสําเร็จในงาน
ประชาสัมพันธ ไดรับการยอมรับจากสื่อมวลชน มีความรู
เกี่ยวกับงานที่ตนทํา เปนผูที่ปรับตัวใหไดอยางรวดเร็ว ตาม
ความคาดหวังของสื่อมวลชน ผูบริหาร และลูกคา รวมทั้ง
สถานการณเฉพาะหนา โดยมีการวิเคราะหเพื่อวางแผนใน
การแกไขปญหาไวลวงหนา สามารถบริหารงานประชา-
สัมพันธไดทั้งภาวะปกติและภาวะวิกฤติ  

คุณลักษณะของนักประชาสัมพันธขอสุดทายของ
การศึกษาในครั้งนี้ คือ จริยธรรมและจรรยาบรรณของ    
นักประชาสัมพันธ  โดยนักหนังสือพิมพมีมุมมองวา       
นักประชาสัมพันธควรมีจรรยาบรรณ คือ ความซื่อสัตย 
สุจริต ไมพูดปดหรือใหขอมูลไมครบถวน มีความซื่อสัตย
กับตัวเองและผูอื่น มีการทํางานโดยสุจริต ไมใชกลวิธีที่ 
ไมสุจริต ผิดศีลธรรม การเคารพในอาชีพซึ่งกันและกัน 

การมองประโยชนสวนรวมของสังคม และการมีความ
รับผิดชอบในขอมูล ไมบิดเบือน รวมทั้งมีความรับผิด  
ชอบในความผิดพลาดที่สงมา 

สวนนักประชาสัมพันธนั้นก็ใหทัศนะที่เหมือนกับ
นักหนังสือพิมพ แตมีขอคิดเห็นเพิ่มเติม คือ การเคารพใน
กฎ กติกา มารยาท ของการเปนนักประชาสัมพันธแตละ
องคกรโดยไมกาวกายกัน ไมวิจารณองคกรคูแขงใหเสีย 
หาย ไมแบงพรรคแบงพวก มีความจริงใจและภาคภูมิใจ  
วาอาชีพของตนเองมีเกียรติมีศักดิ์ศรีทัดเทียมผูอื่น   

นอกจากนี้นักหนังสือพิมพยังระบุอีกวาตนเหตุของ
ปญหาในการทํางานรวมกันระหวางนักหนังสือพิมพและ
นักประชาสัมพันธสวนใหญนั้นเกิดจากการไมมีจรรยา-
บรรณของนักประชาสัมพันธ ที่มีการทํางานไมสุจริต   
และไมเคารพในวิชาชีพของนักหนังสือพิมพ 

 
2.  บทบาทหนาที่ในการทํางานรวมกัน 
เมื่อคนสองอาชีพตองทํางานในเรื่องเดียวกันแตคน

ละบทบาท ผูวิจัยจึงศึกษาเรื่องของความสัมพันธระหวาง
กัน และบทบาทในการทํางานรวมกันดานขาวสารโดย   
ผลการศึกษามีดังนี้ 

2.1 ความสัมพันธระหวางนักประชาสัมพันธกับ
นักหนังสือพิมพ 

ความสัมพันธของกลุมคนสองอาชีพนี้ประกอบไป
ดวยความเขาใจในบทบาทของอาชีพซึ่งกันและกัน การมี
อิทธิพลหรืออํานาจตอกัน ความคาดหวังซึ่งกันและกัน 
และสิ่งพึงปฏิบัติตอการทํางานรวมกัน 

2.1.1 ความเขาใจในบทบาทของอาชีพซึ่งกัน
และกัน 

นักหนังสือพิมพและนักประชาสัมพันธสวน
ใหญใหความเห็นตรงกันวา ตนเองนั้นมีความเขาใจใน
บทบาทหนาที่ระหวางกันเปนอยางดี โดยบอกวาทั้งสอง 
ทําหนาที่เหมือนกัน คือ ตางฝายตางสื่อขอมูลออกไปให 
กับคนรับขาวสารกลุมเปาหมายของตนเอง และขาวสาร
นั้นตองเปนมีประโยชนตอผูรับ ตางฝายตางรับรูสถานะ
และบทบาทซึ่งกันและกัน และจากการเขาใจในบทบาท   
นี้ทาํใหเกิด “เพื่อนรวมงานตางอาชีพ” เกิดขึ้น  
 นักประชาสัมพันธระบุวา การทํางานที่ตอง
ประสานงานกับนักหนังสือพิมพตลอดเวลาทําใหเกิดความ 
สัมพันธแบบถอยทีถอยอาศัยกัน มีการประสานงานเรื่อง



 

 

ขอมูลในหลายมิติ ทําใหมีการพัฒนาการทํางานรวมกัน
เปนแหลงขาวซึ่งกันและกัน โดยขอมูลขาวสารที่ไหลเวียน
อยูในสื่อสิ่งพิมพในปจจุบันนี้เกิดจากการออกแบบรวมกัน 
แมหนังสือพิมพจะกลาววามีความเขาใจในบทบาทหนาที่
ของนักประชาสัมพันธเปนอยางดีก็ตาม แตในทางปฏิบัติ
แลวนักหนังสือพิมพยังมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ของ
นักประชาสัมพันธไมถองแท โดยเรียกรองใหนักประชา-
สัมพันธ “ศึกษาสื่อ” และทําความเขาใจในบทบาทหนาที่
ของนักหนังสือพิมพใหมากยิ่งขึ้น  

2.1.2 การมีอิทธิพลหรืออํานาจตอกันและกัน 
 นักหนังสือพิมพระบุวาตนเองไมมีอํานาจ
เหนือกวานักประชาสัมพันธ มีเพียงอํานาจในการพิจารณา
ขาววามีคุณคามากพอที่จะไดรับการเผยแพร  แตนัก-
หนังสือพิมพบางคนก็ระบุวานักประชาสัมพันธนั้นมี
อิทธิพลเหนือกวานักหนังสือพิมพ เพราะสามารถทําให
นักหนังสือพิมพไป “ทําขาว” ขององคกรตนเองได โดย 
นักประชาสัมพันธมีความเห็นวา ตนเองสามารถมีอํานาจ
เหนือนักหนังสือพิมพได โดยขึ้นอยูกับศักยภาพ ความ 
สามารถของนักประชาสัมพันธ และความสัมพันธระหวาง
กัน รวมทั้งประเด็นคุณคาของขาวและอํานาจที่เหนือกวา
ในเชิงธุรกิจโฆษณา  
 จากการศึกษาพบวา ทั้งสองอาชีพตางมีอิทธิ-
พลหรืออํานาจตอกันและกันได โดยขึ้นอยูกับสถานการณ 
คุณคาของขาว ความสัมพันธระหวางกัน ความสามารถใน
การโนมนาวใจของนักประชาสัมพันธ และ เงื่อนไขตางๆ
ในขณะนั้น  

2.1.3 ความคาดหวังซึ่งกันและกัน 
 นักประชาสัมพันธและนักหนังสือพิมพมี
ความเห็นตรงกันวา ตางฝายตางคาดหวังความจริงใจ และ
ความสัมพันธที่ตอเนื่องยืนยาว ไปจนกระทั่งเปนเพื่อน
รวมงานตางอาชีพกันตลอดไป แมวาจะเปลี่ยนอาชีพหรือ
เปลี่ยนองคกรแลวก็ตาม และยังคาดหวังความเปนมืออาชีพ
ในการทํางานรวมกันดวย 

2.1.4 สิ่งพึงปฏิบัติตอการทํางานรวมกัน 
 นักหนังสือพิมพใหความเห็นวา นักประชา-
สัมพันธตองศึกษาสื่อ รูจักธรรมชาติของนักหนังสือพิมพ  
รูวาควรจะสงขาวประชาสัมพันธไปยังชองทางใด มีความ
จริงใจในการทํางานรวมกัน ใหเกียรติซึ่งกันและกัน สาน
สัมพันธที่ดีอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ สรางบรรยากาศ 

ในการทํางานรวมกันใหเปนกันเอง รวมทั้ง อํานวยความ
สะดวกในการใหขอมูลเปนอยางดี โดยสิ่งที่นักหนังสือ-
พิมพ “เบื่อหนาย” มากที่สุดก็คือ การถูกกดดันจากนัก
ประชาสัมพันธ ฝายนักประชาสัมพันธก็มีความเห็นที่สอด 
คลองกับนักหนังสือพิมพ โดยมีความเห็นเพิ่มวานักประ-
ชาสัมพันธตองไมวิจารณสื่อ ไมวาจะเปนเรื่องสวนตัวหรือ
การทํางาน เพราะเปนการไมใหเกียรติ รวมทั้งการไมพูด
ปดดวย  

2.2 บทบาทของการทํางานรวมกันดานขาวสาร 
บทบาทของการทํางานรวมกันของนักหนังสือพิมพ

และนักประชาสัมพันธ ประกอบไปดวย การคัดเลือกขาว 
ประชาสัมพันธของนักหนังสือพิมพ รวมทั้งการพึ่งพา  
และพัฒนาการสื่อสารใหสอดคลองตอความตองการรวม 
กัน 

2.2.1 การคัดเลือกขาวประชาสัมพันธของ
นักหนังสือพิมพ แมวานักหนังสือพิมพจะมีแนวคิดและ
กระบวนการคัดเลือกขาวประชาสัมพันธ แตทุกคนก็ยอม 
รับวาการที่นักประชาสัมพันธรูจักหรือมีความสัมพันธที่   
ดีกับนักหนังสือพิมพก็มีสวนในการตัดสินใจในการ
คัดเลือกขาวประชาสัมพันธแมวาจะอยูในอันดับสุดทาย    
ก็ตาม โดยนักหนังสือพิมพมีกระบวนการคัดเลือกขาว
ประชาสัมพันธดังนี้  

1. ตรงกับเนื้อหาในสวนที่นักหนังสือพิมพ
รับผิดชอบ 

2. มีคุณคาของขาวและสอดคลองกับนโยบาย
ของหนังสือพิมพ 

3. องคประกอบของภาพที่ดี กรณีเปนภาพ 
ขาวประชาสัมพันธ หรือภาพประกอบขาว 

4. เปนขาวของหนวยงานราชการ หรือองคกร
ที่เกี่ยวของกับคนจํานวนมาก  

5. ระยะเวลาของขาวที่ไมลาสมัย  
6. ความสัมพันธที่ดีกับนักประชาสัมพันธ   
2.2.2 การพึ่งพาและพัฒนาการสื่อสารให

สอดคลองตอความตองการรวมกัน 
 จากการศึกษาพบวา นักประชาสัมพันธตอง
จัดเตรียมขอมูล เอกสาร ขาวแจก ภาพและเสียงใหพรอม
สําหรับนําเสนอใหนักหนังสือพิมพสามารถนําไปใชได
ทันที ซึ่งนักประชาสัมพันธคิดวาเปนการอํานวยความ
สะดวกใหกับนักหนังสือพิมพ  จึงกลาวไดวาปจจุบัน



 

 

นักหนังสือพิมพพ่ึงพานักประชาสัมพันธในการทําขาว 
มากขึ้น เปนการพึ่งพากันในดานวิชาชีพ ทําใหเกิดภาวะที่
เอื้อเฟอซึ่งกันและกัน มีการพัฒนาความสัมพันธระยะยาว 
ที่ทําใหเกิดมิติในเชิงลึก เกิดความคุนเคยกันไปถึงขั้นที่  
ตางฝายตางเช่ือถือและเคารพในความเปนมืออาชีพของ  
กันและกัน สวนนักประชาสัมพันธยอมรับวาฝายของตน
นั้นมีการพึ่งพานักหนังสือพิมพคอนขางมาก ดังนั้นจึง  
ตองมีความจริงใจและรักษาความสัมพันธที่ดีใหยืนยาวไว 
และการพึ่งพากันทําใหเกิดมิตรภาพและกลายเปนเพื่อน
ตางอาชีพที่ตองทํางานรวมกันในที่สุด  
 

3.  บทบาทการทํางานของนักประชาสัมพันธยุค 2009 
 ในอดีตนักประชาสัมพันธทําหนาที่สงขาวแลวรอ

วาขาวของตนจะไดรับการตีพิมพในหนังสือพิมพแลวก็ทํา
การตัดขาวเก็บ ตอมานักประชาสัมพันธมีพัฒนาการของ
บทบาทและมุมมองในการทํางานมากขึ้น มีวิธีการและชอง 
ทางที่ในการนําเสนอขาวสาร โดยเฉพาะพัฒนาการเขียน
ขาว เรียบเรียงเนื้อหาขาวที่ถูกตอง ตลอดจนการเลือก   
ภาพใหเหมาะกับการลงประกอบกับเนื้อขาวนั้น ทั้งยังเสริม 
สรางความสัมพันธกับนักหนังสือพิมพ ชวยเหลือ อํานวย
ความสะดวกใหขอมูลเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังใหความสําคัญ
กับบุคลิกภาพและการแตงกาย แบบมีกาลเทศะอีกดวย 

 นักหนังสือพิมพใหความเห็นวา นักประชาสัมพันธ
สมัยใหมไมไดทําหนาที่เปนแค “คนสงขาว” อีกตอไป ตอง
สรางสรรคขาวที่สรางภาพลักษณที่ดีใหกับองคกร สงเสริม
ใหภารกิจขององคกรเคลื่อนไปสูความสําเร็จ ควรทํางาน
แบบ “มืออาชีพ” ตองเขาใจบทบาทของสื่อและของตน  
เองอยางชัดเจนและนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชอยาง
เหมาะสม ซึ่งนักหนังสือพิมพเองก็ตองปรับตัวตามใหทัน
กลวิธีและเทคโนโลยีที่นักประชาสัมพันธนํามาใชดวย    
จึงจะทํางานรวมกันอยางสอดคลองและมีประสิทธิภาพ 

 นักประชาสัมพันธฉายภาพการทํางานของตนเอง
ในยุคป 2009 วา ไดขยายบทบาทความรับผิดชอบ เพราะ
เครื่องมือประชาสัมพันธที่ครอบคลุมเนื้อหารูปแบบ
กระบวนการสื่อสารในเชิงบูรณาการมากขึ้น ดังนั้น นัก-
ประชาสัมพันธยุคใหม ตองมีทักษะดานการสื่อสารนอก 
เหนือจากการพูดและการเขียน ตองมีความรูเรื่องการจัด
กิจกรรมพิเศษ ตองรูกลยุทธ กลวิธีของการสื่อสาร ตอง     

รูเรื่องเทคโนโลยีใหมๆ ที่นํามาใชเพิ่มชองทางหรือเพิ่ม
ความคลองตัวในการสื่อสาร  

 
4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน 

 สําหรับการจัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน นัก- 
หนังสือพิมพและนักประชาสัมพันธตางเขาใจวัตถุประสงค
ตรงกันวา เปนกิจกรรมสานสัมพันธกันระหวางองคกรกับ
สื่อมวลชน สรางความรูจัก ความคุนเคย ความไววางใจซึ่ง
กันและกันระหวางผูบริหาร นักประชาสัมพันธและสื่อ-
มวลชน ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และปรับทัศนคติ     
ซึ่งกันและกัน  

 นักหนังสือพิมพแนะนําวาควรจัดงานเลี้ยงขอบคุณ
สื่อมวลชนใหเหมาะสมกับสถานการณและโอกาส โดยไม
ควรมีการ “แจกของรางวัล” ที่มีราคาแพง แตควรเปนเพียง
กิจกรรมหนึ่งในงานที่สรางความสนุกสนานเทานั้น และ
หากผูบริหารตองการสรางสัมพันธภาพกับนักหนังสือ-
พิมพ ควรจัดในรูปแบบของการรับประทานอาหารกลาง 
วันหรือเย็นรวมกันเปนกลุมไมเกิน 10 คน นาจะมีโอกาส
ไดสนทนากันอยางใกลชิดตามวัตถุประสงคมากกวา 

 นักประชาสัมพันธมีความเห็นวา งานเลี้ยงขอบคุณ
สื่อมวลชนนั้นเปน “เครื่องมือ” ในการประชาสัมพันธ 
ชนิดหนึ่ง สวนใหญทราบดีวา “มูลคา” ของรางวัลที่จัด   
ใหนั้นไมควรเกิน “สามพันบาท” เพราะเปนกฎที่หนังสือ-
พิมพหลายฉบับกําหนดขึ้นมาเพื่อปองกันปญหา และการ
จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนนั้น จะตองมีการเตรียม 
“ประเด็น” ที่เปน “ขาว” เพื่อเปนการโนมนาว ชักจูงใจให
สื่อมวลชนมารวมงานดวย 

 เมื่อลักษณะของงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนกลาย 
เปนงานแจกรางวัลของมีคา ผูบริหารหนังสือพิมพก็มีกล-
ยุทธออกมารับมือกับปญหาวิชาชีพเหลานี้ ดวยการเชิญ
ผูบริหารองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนรวมรับประทาน
อาหารกลางวัน โดยนักหนังสือพิมพเปน “เจาภาพ” ในการ
จัดเลี้ยงเสียเอง นอกจากจะเปนการแกปญหาแลวยังเปน
การสรางมิตรภาพและสานสัมพันธที่ดีกับหนวยงานและ
องคกรเหลานั้นอีกดวย 
  แตก็ยังมีนักประชาสัมพันธหลายองคกรที่มีการ  
จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนเปนงานประจําป  บาง
องคกรก็จัดไดอยางมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค  
 



 

 

แตหลายองคกรจัดแลวมีการแจกของรางวัลที่มีขนาดใหญ
และราคาแพง ทําใหนักหนังสือพิมพสวนใหญ “ปฏิเสธ” 
การไปรวมงาน ยกเวนผูบริหารองคกรเปนผูเชิญดวยตน 
เอง หรือไปรวมงานแบบเสียไมได เพราะไมอยากถูกเขาใจ
ผิดวาไปรวมงานเพราะตองการของรางวัล 
 

5. ปญหาของการทํางานดานขาวสารและความขัดแยง
ท่ีเกิดจากการทํางาน 

 เมื่อนักประชาสัมพันธและนักหนังสือพิมพตอง
ทํางานรวมกัน จึงมีปญหาและความขัดแยงที่เกิดจากการ
ทํางานอยางหลีกเลี่ยงไมได นักประชาสัมพันธระบุวา
ปญหาของการทํางานสวนใหญเกิดจากความตองการของ
นักหนังสือพิมพที่ไมตรงกันและหลากหลาย รวมทั้งความ
ตองการของลูกคาหรือผูบริหารไมตรงกับความตองการ
ของสื่อมวลชน ทําใหนักประชาสัมพันธมีความลําบากใจ
ในการบริหารจัดการขอมูล 
  นักหนังสือพิมพใหทัศนะวาปญหาสวนใหญเกิด
จากการทํางานที่ไมเปน “มืออาชีพ” ของนักประชาสัมพันธ 
ที่ไมรู เปาหมายและทิศทางของหนังสือพิมพเกี่ยวกับ  
ความตองการนําเสนอขาวสาร ตลอดจนความรับผิดชอบ
ตอสังคมและอีกสวนหนึ่งเกิดจาก บุคลิกภาพ นิสัย อารมณ
ความรูสึก การสื่อสารเชิงลบตอกัน ตลอดจนการไมให

เกียรติซึ่งกันและกัน ดังนั้นในการทํางานรวมกัน หากนัก
ประชาสัมพันธใหความสําคัญกับนักหนังสือพิมพเสมือน
เปน “ลูกคา” คนหนึ่ง ความขัดแยงจึงจะเกิดนอยลง 
  ผลของงานวิจัยสะทอนปญหาวามักจะเกิดขึ้นกับ
นักประชาสัมพันธที่ขาดประสบการณกับนักหนังสือพิมพ
รุนใหมที่ตางคนตางยังไมเขาใจในกระบวนการทํางานซึ่ง
กันและกัน ขาดทักษะในการประสานงานระหวางกัน ซึ่ง
ความขัดแยงที่เกิดขึ้นนั้นเปนลักษณะ “ไมเบื่อไมเมา” กัน
เปนสวนมาก แตหากไมแกไขปญหาเหลานี้อาจจะขยาย
ลุกลามใหญโตเปนปญหาระหวางองคกรได อาทิ ความ 
รูสึกขัดแยงของนักหนังสือพิมพฉบับหนึ่งตอนักประชา-
สัมพันธองคกรหนึ่ง ทําใหนักหนังสือพิมพคนนั้นไม
ยอมรับขาวสารจากองคกร รวมทั้งอาจจะบอกกลาวกับ
บรรณาธิการถึงปญหาที่เกิดขึ้น ทําใหหนังสือพิมพฉบับ
นั้นไม เผยแพรข าวสารขององคกร  เปนตน  โดยนัก 
หนังสือพิมพไดเสนอการปองกันปญหาไวขางตน สวน 
นักประชาสัมพันธนั้นระบุวา  การทํางานรวมกับนัก 
หนังสือพิมพนั้นนักประชาสัมพันธจะตองมีความเปน 
กลาง และ “เกาเกมส” คือ มีประสบการณสูงเทานั้น จึงจะ
สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดอยางราบรื่น และเกิด
ความพึงพอใจแบบ win-win สําหรับทุกฝาย 

 
อภิปรายผล 

ผูวิจัยสรุปกรอบแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางนักประชาสัมพันธและนักหนังสือพิมพ ดังนี้ 
 

  
 

เนื่องจากนักประชาสัมพันธและนักหนังสือพิมพตาง
ทราบบทบาทหนาที่ซึ่งกันและกัน  แมจะอยู กันคนละ
องคกรแตก็มีการพึ่งพากัน โดยขึ้นอยูกับเหตุการณ สภาพ 
แวดลอมในแตละบริบท  แตโดยรวมแลวนักประชา-
สัมพันธจะพึ่งพานักหนังสือพิมพมากกวาที่นักหนังสือ-
พิมพพ่ึงพานักประชาสัมพันธ ซึ่งการพึ่งพาลักษณะนี้เปน

การทํางานรวมกันดานขาวสารแตมีบทบาทหนาที่ที่ตางกัน 
กลาวคือ นักประชาสัมพันธ ในวงกลม (A) เปนผูใหขอมูล
โดยมีความคาดหวังและมีจุดประสงคที่ตองการใหขอมูล
ขาวสารที่ไดใหไปนั้นไดมีโอกาสนําเสนอสูประชาชน
กลุมเปาหมายเพื่อทําใหผลิตภัณฑหรือองคกรเปนที่รูจัก
และเกิดภาพลักษณที่ดีตลอดจนบรรลุวัตถุประสงคอื่นๆ 

(C) 

คุณลักษณะและบทบาท
ของนักประชาสัมพันธ 
ในประเทศไทย 
มุมมองของ           
 “นักประชาสัมพันธ” 
        (A) 

คุณลักษณะและบทบาท
ของนักประชาสัมพันธ 

ในประเทศไทย 
มุมมองของ   

     “นักหนังสือพิมพ” 
        (B)   



 

 

ในขณะที่นักหนังสือพิมพในวงกลม (B) เปนผูรับขอมูล
และคัดเลือกขอมูลขาวสารเพื่อนําเสนอ โดยความสัมพันธ
ที่ดีตอกันระหวางนักประชาสัมพันธกับนักหนังสือพิมพ  
ที่มีการพึ่งพากันดานขาวสาร รวมทั้งในปจจุบันสื่อหนัง-
สือพิมพไดกาวเขาสูยุคธุรกิจสิ่งพิมพ จึงปฏิเสธไมไดวา 
รายไดหรือผลตอบแทนจากการโฆษณาที่มาจากผลิตภัณฑ
หรือองคกรตางๆ ยอมมีผลตอการคัดเลือกขาวสารในการ
นําเสนอ ดังนั้นจึงมีสวนที่คาบเกี่ยวทับซอนกันระหวาง
ความสัมพันธของทั้งสองฝายในสวนของ (C) กลาวไดวา 
ตางคนตางทํางานแตผลงานเดียวกัน ทั้งสองฝายรวมมือกัน
และรับรูหนาที่ของกันและกันโดยมีวัตถุประสงคที่สอด 
คลองกัน  

การเปรียบเทียบมุมมองของนักประชาสัมพันธกับ
นักหนังสือพิมพในครั้งนี้มีผลการศึกษาที่สอดคลองกัน
คอนขางมาก เนื่องจากกลุมตัวอยางเปนผูมีประสบการณ
ทํางานสูง โดยเฉพาะนักประชาสัมพันธสวนใหญมีประ-
สบการณทํางานเปนนักหนังสือพิมพมากอน มีทุนเดิมใน
เรื่องของสัมพันธภาพ เขาใจกระบวนการการทํางานของ
นักหนังสือพิมพ ทําใหสามารถทํางานรวมกันไดอยาง
ราบรื่น และพัฒนารวมกันไปเปนเพื่อนตางอาชีพในที่สุด 

โดยขอคนพบสําคัญจากการศึกษาในครั้งนี้ที่นัก-
หนังสือพิมพระบุวา นักประชาสัมพันธตองทํา “การบาน” 
คือมีการศึกษาสื่อ เพื่อทําการเขาใจกับสื่ออยางถองแท 
รวมทั้งสามารถวิเคราะหสื่อได และนักประชาสัมพันธ 
ตองใหความสําคัญกับนักหนังสือพิมพเสมือนเปน “ลูกคา” 
คนหน่ึง ความขัดแยงตางๆ ที่เกิดขึ้นจึงจะเกิดนอยลง และ
การศึกษาสื่อ รวมทั้งการปรับการทํางานใหสอดคลองกับ
ความตองการของนักหนังสือพิมพ (Tailor Made) จะทําให
ขาวประชาสัมพันธของนักประชาสัมพันธไดเผยแพรมาก
ขึ้น 

ซึ่งนักประชาสัมพันธก็มีความเห็นสอดคลองไปใน
แนวทางเดียวกันและยังระบุเพิ่มเติมวา นักประชาสัมพันธ
ตองทําหนาที่เปน “คนกลาง” ใหดีที่สุด ใหทุกฝายไดรับ
ประโยชนอยางพึงพอใจรวมกัน และนักประชาสัมพันธ
ตองทําหนาที่ตนใหเหมาะสมดวยความพอดี หากทําเกิน
หนาที่ไปนักประชาสัมพันธนั่นเองเปนผูที่ทําใหเกิดปญหา 

ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับผลของการสัมมนา
เรื่อง “กลยุทธการนําเสนอขาวประชาสัมพันธ ยุคดิจิตอล” 
ที่นักหนังสือพิมพระบุวา ปจจุบันบทบาทของนักประชา-

สัมพันธ เปนผูกําหนดแนวทางของสังคมและสื่อ (Trend 
Setter) เพราะความสามารถของนักประชาสัมพันธที่สูงขึ้น 
ซึ่งหากนักประชาสัมพันธและนักหนังสือพิมพสามารถ
ทํางานรวมกัน เชน การกําหนดประเด็น การแลก เปลี่ยน
ความรู จะเปนการเอื้อประโยชนรวมกันทั้งสองฝาย และ
อาจขยายความรวมมือไปสูการจัดกิจกรรมอื่นๆ ได จึง
กลาวไดวาในอนาคตความสัมพันธของนักหนังสือพิมพ 
กับนักประชาสัมพันธก็นาจะคอยๆ แนนแฟนมากยิ่งขึ้น 
โดยหากทั้งสองฝายพยายามทําความเขาใจและยอมรับซึ่ง
กันและกันใหมากยิ่งขึ้นก็จะทํางานรวมกันไดอยางราบรื่น 
ดังนั้นในอนาคตนักประชาสัมพันธจึงตองมีการพัฒนา
วิชาชีพของตนเองขึ้นไปเรื่อยๆ มีการพัฒนาชองทางการ
นําเสนอผานสื่อใหมๆ และบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
ก็จะเพิ่มมากขึ้นตามลําดับไปดวย 

การวิจัยในครั้ งนี้ เปนการศึกษามุมมองของนัก- 
หนังสือพิมพและนักประชาสัมพันธ เพียง 2 กลุมเทานั้น 
และดวยในป พ.ศ. 2540 เกิดวิกฤติเศรษฐกิจขึ้นในประเทศ
ไทย ทําใหนักหนังสือพิมพ “ตกงาน” เปนจํานวนมาก และ
ตอมาไดปรับบทบาทไปทํางานประชาสัมพันธ จึงทําใหดู
เหมือนวาความสัมพันธระหวางนักหนังสือพิมพและนัก
ประชาสัมพันธเปนไปแบบถอยทีถอยอาศัยและเขาใจซึ่ง
กันและกัน 

ขอจํากัดอีกประการหนึ่งของการวิจัยในครั้งนี้ คือ 
กลุมตัวอยางที่อยูในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการของ
ทั้งฝายนักประชาสัมพันธและนักหนังสือพิมพมีแนว  
ความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกันเนื่องจากมีประสบ-
การณทํางานใกลเคียงกันดังนั้นจึงไมสามารถที่จะแยก  
แยะมุมมองที่แตกตางกันของกลุมตัวอยางระดับบริหาร
และระดับปฏิบัติการได 

ดังนั้น การศึกษาในครั้งตอไปจึงควรมีการศึกษามุม- 
มอง  (Perception) ผูที่ทํ างานเกี่ ยวของกับนักประชา -
สัมพันธในดานอื่นๆรวมดวย อาทิ หัวหนางาน หนวยงาน
องคกร ผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อที่นักประชาสัมพันธและ
ผูรวมงานเหลานั้นสามารถนําผลการศึกษามาพัฒนา
ความสัมพันธและการทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการศึกษาเพิ่มเติมเรื่องอัตลักษณรวมกัน
เกี่ยวกับนักประชาสัมพันธในประเทศไทย  

การศึกษาในครั้งนี้จะเปนประโยชนตอการทํางาน
รวมกันระหวางนักหนังสือพิมพและนักประชาสัมพันธ 



 

 

รวมท้ังนักศึกษาผูที่จะกาวเขามาสู วิชาชีพนักประชา-
สัมพันธและนักหนังสือพิมพ ควรตองศึกษากระบวนการ
ทํางานทั้งในอาชีพของตนเองและในอาชีพที่ตองทํางาน
รวมกัน เมื่อประสบกับเหตุการณเหลานี้จะไดมีแนวทางใน
การแกไขปญหาที่ถูกตอง รวดเร็วทันตอเหตุการณและ 
เวลา นอกจากนี้ผูบริหารองคกรเองหากทราบถึง แนวทาง 
การทํางานรวมกันระหวางนักหนังสือพิมพกับนักประชา-
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University ปริญญาโทสาขาการโฆษณา จาก University of 
Illinois at Urbana-Champaign ประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ปริญญาตรีสาขาภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)  
คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปจจุบันดํารง
ตําแหนง หัวหนาโครงการปริญญาเอกสาขานิเทศศาสตร 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
คุณชุติมา  บูรณรัชดา สําเร็จการศึกษา วารสารศาสตรมหา-
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย- 
ธรรมศาสตร และรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราม-
คําแหง เคยดํารงตําแหนง หัวหนาขาว นสพ.มติชน หัวหนา
ขาว นสพ.ขาวสด บรรณาธิการบริหารนิตยสารแนวหนาสุด
สัปดาห และบรรณาธิการบริหาร นสพ.สื่อธุรกิจ ตําแหนง
ทางวิชาชีพ นายกสมาคมผูสื่อขาวแหงประเทศไทย (2 สมัย) 
ประธานสมาพันธนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย และที่
ปรึกษาสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย 
ปจจุบันดํารงตําแหนง หัวหนาขาวสกูป หนาหนึ่ง นสพ.
เดลินิวส 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


