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บทคัดย้อ 

การวิจัยเรื่อง การศึกษาทัศนคติของผูัสื่อขัาวตัอนักประชาสัมพันธัและกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธั
ขององคักรภาครัฐ  เปันการวิจัยเชิงส ารวจมีวัตถุประสงคัเพ่ือศึกษาทัศนคติของสื่อมวลชนตัอนัก
ประชาสัมพันธัในองคักรของรัฐ  และการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธัในองคักรของรัฐ  โดยใชัแบบสอบถาม
เปันเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขัอมูล กลุัมตัวอยัางผูัสื่อขัาว  ทั้งหมด 327  คน 

ผลการวิจัยพบวัา เพศหญิงมากที่สุด รัอยละ 57.16  จบการศึกษาศึกษาระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชา
นิเทศศาสตรั  สื่อสารมวลชน  วารสารศาสตรั  มากที่สุด  มีอายุงาน ระหวัาง 1-5 ปั  มากที่สุด  และสังกัด
หนัวยงานโทรทัศนัมากที่สุด  ดังนี้ (1) ทัศนคติของผูัสื่อขัาวตัอนักประชาสัมพันธัในองคักรของรัฐในเชิงบวก
โดยกลุัมตัวอยัางมีความคิดเห็นเชิงบวกมากที่สุดใน 2 ดัาน  คือ  อาชีพนักประชาสัมพันธัของหนัวยงาน
ภาครัฐเปันอาชีพท่ีชัวยสังเสริมภาพลักษณัขององคักร (2)  ทัศนคติของผูัสื่อขัาวตัอกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธั 
มีบทบาทส าคัญเพราะท าใหัผูัสื่อขัาวพบกับแหลังขัาวไดัโดยตรง และสามารถสอบถามกับแหลังขัาวไดัโดยตรง 
และผูัสื่อขัาวสามารถสรัางความสัมพันธัอันดีกับผูับริหาร นักประชาสัมพันธั  และกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธั
ที่ผูัสื่อขัาวเห็นวัามีความส าคัญมากที่สุด คือ การจัดใหัสื่อมวลชนหรือนักขัาวมีโอกาสไดัพบผูับริหารเปัน
ประจ า   
 

ค าส าคัญ:  ทัศนคติ  ผูัสื่อขัาว  นักประชาสัมพันธั  กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธั 
 

Abstract 

The Research of attitude of reporters on public relations and media relations 
activities of the Organization of authority. The survey aims to study the attitude of the press 
towards public relations organization in the state. And media relations activities in public 
organizations. The questionnaire was used to collect data. All 327 samples reporter 
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 The research found that Most female 57.16 percent graduated higher education in 
the fields of communication, journalism, journalism, most aged between 1-5 years and the 
Division for most TVs (1) The attitude of journalists towards the organization of public 
relations. the positive samples had positive reviews in the two areas is a professional PR 
agency experience. The state is promoting the professional image of the organization, (2) the 
attitude of journalists, media relations activities. Because of the important role journalists 
with sources directly. You can contact the source directly. And journalists can build a good 
relationship with the management. Public Relations Officer And Associated Press reporter 
that the most important is to ensure that journalists or media executives have the 
opportunity to meet on a regular basis. 
 
Keywords:  Attitude, Reporters, Public relations, media relations  
 
บทน า 
ความเป้นมาและความส าคัญของป้ญหา 
 

การประชาสัมพันธัขององคักรในภาครัฐ  สิ่งส าคัญและจ าเปันอยัางยิ่งที่จะตัองกระท า  คือ การบอก
กลัาวชี้แจงใหัประชาชนมีความรูั  ความเขัาใจในองคักรอยัางถัองแทั  การประชาสัมพันธัจึงตัองอาศัยการ
เผยแพรัขัาวสารหรือกระจายขัาวสาร  การติดตัอสื่อสารประชาสัมพันธักับกลุัมประชาชนตัางๆ  ตัองใชั
เครื่องมือในการสื่อสารหลายหลายวิธี   นักประชาสัมพันธักับสื่อมวลชนจึงมีความเกี่ยวขัองสัมพันธัและมี
ความจ าเปันตัองพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันนักประชาสัมพันธัเองก็จ าเปันตัองอาศัยสื่อมวลชนเปันสื่อหรือ
ชัองทางในการเผยแพรัขัาวสารองคัการของตนเองเพ่ือหวังใหั  ประชาชนไดัรูัและสรัางความเขัาใจ อันจะ
กัอใหัเกิดภาพพจนัที่ดีแกัองคัการในขณะเดียวกัน สื่อมวลชนก็ตัองอาศัยนักประชาสัมพันธัเปันแหลังขัาวที่จะ
น า มาเผยแพรัเพ่ือใหัสาธารณชนรับรูั มีความเขัาใจในเหตุการณัตัางๆ ที่เกิดขึ้น 

นักประชาสัมพันธัจะตัองเขัาใจวัา สิ่งส าคัญของการใหัขัาวแกัสื่อมวลชน คือ การใหัขัอเท็จจริงอยัาง
ตรงไปตรงมา ยุติธรรม และเปัดเผย สัวนขัาวสารที่นักประชาสัมพันธัน าเสนอไปนั้นจะไดัรับการเปัดเผย
หรือไมันั้นขึ้นอยูักับการตัดสินใจของสื่อมวลชน ประการหนึ่งของการสรัางความสัมพันธัเ พ่ืองาน
ประชาสัมพันธั คือ ความสนิทสนมหรือความคุันเคยเปันการสัวนตัวกับสื่อมวลชนซึ่งสามารถน ามาใชั
ประโยชนัไดักับการด าเนินงาน องคัการหรือสถาบันบางแหังยังคงใชัวิธีวัาจัางนักขัาวหรือสื่อมวลชนที่มี
ชื่อเสียงเปันที่รูัจัก หรือมีความสนิทสนมคุันเคยมาเปันนักประชาสัมพันธั ขององคัการ เพ่ือใชัประโยชนัจาก
ความสัมพันธัที่เคยมีในองคัการมาด าเนินการประชาสัมพันธัใหับรรลุเปัาหมาย  

อยัางไรก็ตาม แนวโนัมของความรัวมมือในปัจจุบันเริ่มเปลี่ยนแปลงไป สื่อมวลชนและนัก
ประชาสัมพันธัตัางมีความรัวมมือในเรื่องของการเผยแพร ขัาวสารมากขึ้น สื่อมวลชนเองก็มีความยินดีและ
เต็มใจที่จะชัวยเผยแพรัขัาวสารเพ่ือการประชาสัมพันธัใหัแกัองคักรตัางๆ  จึงศึกษาเรื่องทัศนคติของผูัสื่ อขัาว



ตัอนักประชาสัมพันธัและกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธัขององคักรภาครัฐ  เพื่อน าผลที่ไดัจากการศึกษาไปใหันัก
ประชาสัมพันธัขององคักรภาครัฐไดัน าไปปรับใชักับการด าเนินกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธัใหัตรงกับความ
ตัองการของสื่อมวลชน และพัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลงใหัทันกับโลกยุคปัจจุบัน        
 
ป้ญหาน าวิจัย 
  

1. สื่อมวลชนมีทัศนคติตัอนักประชาสัมพันธัในองคักรของรัฐอยัางไร  
2. สื่อมวลชนมีทัศนคติตัอการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธัในองคักรของรัฐอยัางไร 

 
วัตถุประสงค้ 
 

1. เพ่ือศึกษาทัศนคติของสื่อมวลชนตัอนักประชาสัมพันธัในองคักรของรัฐ  
2. เพ่ือศึกษาทัศนคติของสื่อมวลชนกับการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธัในองคักรของรัฐ 

 
สมมุติฐาน 
  

1. ผูัสื่อขัาวที่มี  เพศ  อายุงาน  แตกตัางกันมีทัศนคติตัอนักประชาสัมพันธัในองคักรของรัฐ 
2. ผูัสื่อขัาวที่มี  เพศ  อายุงาน  แตกตัางกันมีทัศนคติของสื่อมวลชนกับการจัดกิจกรรมสื่อมวลชน 

สัมพันธัในองคักรของรัฐ 
3. ผูัสื่อขัาวสายตัางกันมีทัศนคติตัอนักประชาสัมพันธัในองคักรของรัฐแตกตัางกัน 
4. ผูัสื่อขัาวสายตัางกันมีทัศนคติของสื่อมวลชนกับการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธัในองคักร 

ของรัฐ 
 
ระเบียบวิธีวิจัย  
 
 ประชากรและกลุ้มตัวอย้าง 
  ประชากร คือ ผูัสื่อขัาวในประเทศไทย  ประจ าปั พ.ศ. 2561 (ฐานขัอมูลสมาชิกของสมาคม
นักขัาวและนักหนังสือพิมพัแหังประเทศไทย) จ านวน 2,303 คน   
  กลุัมตัวอยัาง  จากตารางกลุัมตัวอยัางของเครซี่และมอรัแกน (Krejcie and Morgan) ระดับ
ความคลาดคลื่น 5%   ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%   ประชากร 2,303 คน    ขนาดตัวอยัางที่เหมาะสม คือ  
327 คน  โดยใชัวิธีสุัมตัวอยัางโดยการน าแบบสอบถาม และแบบสอบถามออนไลนักระจายกับกลุัมผูัสื่อขัาว 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 



การวิจัยเชิงส ารวจโดยการใชัแบบสอบถาม โดยใชัแบบสอบถามเปันเครื่องมือในการวิจัย               
แบังเนื้อหาออกเปัน 4 สัวน  ไดัแกั  (1) ค าถามเกี่ยวกับขัอมูลทั่วไปของผูัตอบแบบสอบถาม  (2)  ค าถาม
เกี่ยวกับทัศนคติของสื่อมวลชนตัอนักประชาสัมพันธัในองคักรของรัฐ  และ(3) ค าถามเกี่ยวกับทัศนคติของ
สื่อมวลชนกับการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธัในองคักรของรัฐ 
  
           การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ใชัแบบสอบถามโดยสังดัวยตนเอง และแบบสอบถามออนไลนักระจายกับกลุัมผูัสื่อขัาว   
ดัวยกันเองอีกทอดหนึ่ง 
 

การวิเคราะห้ข้อมูล  
 1.วิเคราะหัขัอมูลเชิงสถิติพรรณนา หาคัารัอยละ น าขัอมูลที่ไดัมาแจกแจงความถี่เพ่ือ

อธิบายตัวแปร   
1.1 วิเคราะหัขัอมูลที่เก่ียวกับลักษณะกลุัมตัวอยัาง  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา   

สาขาที่จบการศึกษา  ระยะเวลาในการท างาน  ต าแหนังหนัาที่ วิเคราะหัโดยการแจกแจงความถี่            
ความรัอยละ และคัาเฉลี่ย 

1.2 ทัศนคติตัอนักประชาสัมพันธัในองคักรของรัฐ  วิเคราะหัโดยการแจกแจง 
ความถี่ ความรัอยละ และคัาเฉลี่ย 

1.3 ทัศนคติของสื่อมวลชนกับการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธัในองคักรของ 
รัฐ วิเคราะหัโดยการแจกแจงความถี่  ความรัอยละ และคัาเฉลี่ย 

 2.  การทดสอบสมมติฐานใชัสถิติอัางอิง T-test และ ANOVA ในการทดสอบสมมุติฐาน  
สมมติฐานขัอที่ 1 ผูัสื่อขัาวที่มี  เพศ  อายุงาน  แตกตัางกันมีทัศนคติตัอนัก 

ประชาสัมพันธัในองคักรของรัฐ 
 

สมมติฐานขัอที่ 2 ผูัสื่อขัาวที่มี  เพศ  อายุงาน  แตกตัางกันมีทัศนคติของ 
สื่อมวลชนกับการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธัในองคักรของรัฐ 

สมมติฐานขัอที่ 3 ผูัสื่อขัาวสายตัางกันมีทัศนคติตัอนักประชาสัมพันธัใน 
องคักรของรัฐแตกตัางกัน 

สมมติฐานขัอที่ 4 ผูัสื่อขัาวสายตัางกันมีทัศนคติของสื่อมวลชนกับการจัด 
กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธัในองคักรของรัฐ 
 
 
 
 
ผลการวิจัย 



 จากกลุัมตัวอยัางผูัสื่อขัาวทั้งหมด 327  คน  พบวัาเปันเพศหญิง รัอยละ 57.16  เพศชาย รัอยละ 
42.84  อายุเฉลี่ยของกลุัมตัวอยัาง คือ 35 ปั   กลุัมตัวอยัางทั้งหมดจบการศึกษาศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
สาขาวิชานิเทศศาสตรั/สื่อสารมวลชน/วารสารศาสตรั/ มากที่สุด   โดยมีอายุงาน ระหวัาง 1-5 ปั  มากที่สุด 
รองลงมาอายุงานระหวัาง 6-10 ปั  และอายุงานระหวัาง 11-15 ปั  ตามล าดับ   และสังกัดหนัวยงานโทรทัศนั
มากที่สุด  รองลงมาเปันผูัสื่อขัาวสังกัดหนังสือพิมพั 
 
 ส้วนที่ 1  ทัศนคติของผู้สื่อข้าวต้อนักประชาสัมพันธ้ในองค้กรของรัฐ 
 
 กลุัมผูัสื่อขัาวมีทัศนคติตัออาชีพนักประชาสัมพันธัในองคักรของรัฐ  มีคัาเฉลี่ย 4.21 ซึ่งมีทัศนคต ิ   
เชิงบวกตัออาชีพนักประชาสัมพันธัในองคักรภาครัฐ  โดยกลุัมตัวอยัางมีความคิดเห็นเชิงบวกมากท่ีสุดใน 2 
ดัาน  คือ  อาชีพนักประชาสัมพันธัของหนัวยงานภาครัฐเปันอาชีพท่ีชัวยสังเสริมภาพลักษณัขององคักร  และ
อาชีพนักประชาสัมพันธัเปันอาชีพที่ตัองเรียนรูัจิตใจของผูัคน โดยมีคัาเฉลี่ย 4.43  รองลงมานัก
ประชาสัมพันธัตัองมีจิตใจบริการ โดยมีคัาเฉลี่ย  4.23  
 กลุัมผูัสื่อขัาวมีทัศนคติตัอนักประชาสัมพันธัในองคักรของรัฐ  มีคัาเฉลี่ยรวม 4.54  มีทัศนคติเชิงบวก
ตัอนักประชาสัมพันธัในองคักรภาครัฐ  โดยกลุัมตัวอยัางมีความคิดเห็นวัา  นักประชาสัมพันธัมีความรูั  เขัาใจ
องคักรของตนเองไดัอยัางลึกซึ้ง และเปันผูัตอบสนองความตัองการของนักขัาวไดัอยัางรวดเร็ว  และนักขัาวมี
ความคิดเห็นเพ่ิมเติมวัา นักประชาสัมพันธัควรมีคุณสมบัติเฉพาะหลากหลายอยัางเพ่ือใหัการท างาน
ประชาสัมพันธัเปันไปอยัางมีประสิทธิผล   โดยปัจจัยที่ผูัสื่อขัาวคิดวัามีความส าคัญมากที่สุด  คือ  การมี     
มนุษยัสัมพันธั  และการความรัวมมือในการท าขัาว 
 
 ส้วนที่ 2  ทัศนคติของผู้สื่อข้าวต้อกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ้  
 
 กลุัมตัวอยัางสื่อมวลชนมีทัศนคติตัอกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธั มีคัาเฉลี่ยรวม 3.78  โดยกลุัม
ตัวอยัางพบวัา กลุัมตัวอยัาง คัาเฉลี่ย 4.11  กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธัท าใหัผูัสื่อขัาวพบกับแหลังขัาวไดั
โดยตรง และสามารถสอบถามกับแหลังขัาวไดัโดยตรง  รองลงมาคือ ผูัสื่อขัาวสามารถสรัางความสัมพันธัอันดี
กับนักประชาสัมพันธั  คัาเฉลี่ย 4.36  ผลการวิจัย พบวัา  กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธัที่มีความส าคัญมากที่สุด 
คือ การจัดใหัสื่อมวลชนหรือนักขัาวมีโอกาสไดัพบผูับริหารเปันประจ า มีคัาเฉลี่ย 4.71  รองลงมา  การแถลง
ขัาว คัาเฉลี่ย 4.57  การสัมมนา คัาเฉลี่ย 4.41  การสัมภาษณั คัาเฉลี่ย 4.21 และการจัด press tout 4.16 
ตามล าดับ 
 
 
 

ส้วนที่ 3  การทดสอบสมมติฐาน 
 



 สมมติฐานข้อที่ 1  ผูัสื่อขัาวที่มี  เพศ  อายุงาน  แตกตัางกันมีทัศนคติตัอนักประชาสัมพันธัใน
องคักรของรัฐ 
 จากการทดสอบสมมติฐาน  พบวัา ผูัสื่อขัาวที่มี  เพศ  อายุงาน  แตกตัางกันมีทัศนคติตัอนัก
ประชาสัมพันธัในองคักรของรัฐ  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติตัอนักประชาสัมพันธัไมัแตกตัางกัน ซึ่งไมัตรง
กับสมมติฐาน 
 
 สมมติฐานข้อที่ 2 ผูัสื่อขัาวที่มี  เพศ  อายุงาน  แตกตัางกันมีทัศนคติของสื่อมวลชนกับการจัด
กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธัในองคักรของรัฐ 
 จากการทดสอบสมมติฐาน  พบวัา ผูัสื่อขัาวที่มี  เพศ  อายุงาน  แตกตัางกันมีทัศนคติของสื่อมวลชน
กับการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธัในองคักรของรัฐ  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติของสื่อมวลชนกับการ
จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธัในองคักรของรัฐไมัแตกตัางกัน ซ่ึงไมัตรงกับสมมติฐาน 
 
 สมมติฐานข้อท่ี 3 ผูัสื่อขัาวสายตัางกันมีทัศนคติตัอนักประชาสัมพันธัในองคักรของรัฐแตกตัางกัน 

จากการทดสอบสมมติฐาน  พบวัา  ผูัสื่อขัาวสายตัางกันมีทัศนคติตัอนักประชาสัมพันธัในองคักรของ
รัฐไมัแตกตัางกัน  ความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติตัอนักประชาสัมพันธัไมัแตกตัางกัน ซึ่งไมัตรงกับสมมติฐาน 
 

สมมติฐานข้อที่ 4 ผูัสื่อขัาวสายตัางกันมีทัศนคติของสื่อมวลชนกับการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธั
ในองคักรของรัฐ  
 จากการทดสอบสมมติฐาน  พบวัา   ผูัสื่อขัาวสายตัางกันมีทัศนคติของสื่อมวลชนกับการจัดกิจกรรม
สื่อมวลชนสัมพันธัในองคักรของรัฐไมัแตกตัางกัน ซึ่งไมัตรงกับสมมติฐาน 

 
อภิปรายผล  
 จากผลการวิจัยอภิปรายผลตามประเด็น (1) ทัศนคติของผูัสื่อขัาวที่มีตัอนักประชาสัมพันธัใน
หนัวยงานภาครัฐ และ (2) ทัศนคติของผูัสื่อขัาวตัอกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธัของหนัวยงานภาครัฐ 
 
 ทัศนคติของผู้สื่อข้าวที่มีต้อนักประชาสัมพันธ้ในหน้วยงานภาครัฐ 
 
 จากการวิจัย พบวัา  ผูัสื่อขัาวมีทัศนคติที่ดีตัอนักประชาสัมพันธัในหนัวยงานภาครัฐ  อาชีพ           
นักประชาสัมพันธัภาครัฐมีบทบาทส าคัญอยัางมาก  ในการเผยแพรัขัอมูลขัาวสาร ใหัความรูั และสรัางความ
เขัาใจเกี่ยวกับองคักร  โดยนักประชาสัมพันธัหนัวยงานภาครัฐยังสรัางภาพลักษณัที่ดีข้ึนใหักับองคักรอีกดัวย  
ซึ่งสอดคลัองกับงานวิจัยของทิพยัอาภรณั  ยิ้มละมัย (2552) ผูัสื่อขัาวมีทัศนคติในแนวโนัมที่ดีขึ้นกับ          
นักประชาสัมพันธั และอาชีพนักประชาสัมพันธัเปันอาชีพที่มีคุณคัาเทัากับๆ กับอาชีพสื่อมวลชน ซึ่งแตกตัาง
จากงานวิจัยในอดีต เชัน ลักษณา สตะเวทิน และคณะ (2530) ที่ศึกษาเรื่อง “ทัศนคติของสื่อมวลชนและ   



นักประชาสัมพันธัในการท างานรัวมกันดัานขัาวสาร” ผลการวิจัยพบวัา สื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธั     
ไดัจัดสถานภาพวิชาชีพสื่อมวลชนสูงกวัาวิชาชีพนักประชาสัมพันธั  
 นักประชาสัมพันธัภาครัฐมีบทบาทในการเผยแพรัขัอมูลขัาวสาร ใหัความรูั และสรัางความเขัาใจ
เกี่ยวกับองคักร  นักประชาสัมพันธัจึงมีความจ าเปันตัองมีการพัฒนาความรูั และมีคุณสมบัติของ               
นักประชาสัมพันธั สอดคลัองกับ วิรัช ลภิรัตนกุล (2549)  วัา นักประชาสัมพันธัหรือผูัที่ท างานดัาน          
การประชาสัมพันธัจะตัองท าความเขัาใจ หรือศึกษาหาความรูัดัานสื่อมวลชนสัมพันธั  ตัองรูัจักวิธีการเขียว
ขัาวประชาสัมพันธัในรูปแบบตัางๆ  ตัองรูัจิตใจขอสื่อมวลชน วัา เขาตัองการขัาวหรือไมัตัองการขัาวประเภท
ไหนอยัางไร  ซึ่งสอดคลัองกับ Newson, D. and Siegfried, T. อัางอิงใน ทิพยัอาภรณั  ยิ้มละมัย (2552) 
เรื่องการเปันนักประชาสัมพันธัและการท าสื่อมวลชนสัมพันธัที่ดีวัา (1)  มีความตรงไปตรงมา  (2)  ใหับริการ
กับสื่อมวลชน ดัวยขัาวสารที่มีคุณคัา ถูกตัอง ตรงเวลา  (3)  อยัาอัอนวอน หรือจับผิด เพราะสื่อมวลชนมี
จุดมุังหมายในการลงขัาวอยูัแลัว          (4) อยัาสังขัาวใหัสื่อมวลชนพร่ าเพ่ือ หรือขัาวที่ไมัมีความจ าเปัน 
 
 ทัศนคติของผู้สื่อข้าวต้อกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ้ของหน้วยงานภาครัฐ 
 
 จากการผลการวิจัย พบวัา ทัศนคติของผูัสื่อขัาวตัอกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธั มีผลในทิศทางบวก
เชันเดียวกับทัศนคติที่ดีตัอนักประชาสัมพันธัในหนัวยงานภาครัฐ  ที่สรุปไดัวัา กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธัมี
ความส าคัญที่จะท าใหัรูัความเคลื่อนไหวของหนัวยงาน และเปันการสรัางความสัมพันธัระหวัางสื่อมวลชน 
ผูับริหาร และนักประชาสัมพันธั  นอกจากนี้  กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธั ยังชัวยใหัสื่อมวลชนไดัซักถามขัอ
สงสัย หรือท าความเขัาใจเกี่ยวกับประเด็นที่ไมัชัดเจนไดัโดยตรง  โดยสื่อมวลชนเห็นวัา กิจกรรมสื่อมวลชนที่
มีความส าคัญที่สุด คือ ไดัรับความรูั ไดัรับขัอมูลขัาวสารเผื่อไปเผยแพรัตัอไปไดั  ซึ่งสอดคลัองกับ งานวิจัย
ของทิพยัอาภรณั  ยิ้มละมัย (2552) เรื่องทัศนคติของผูัสื่อขัาวเศรษฐกิจที่มีตัออาชีพการประชาสัมพันธั 
และกิจกรรมสื่อมวลชน  วัา กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธัมีประโยชนัตัอนักขัาวมาก และมีความจ าเปันตัอการ
ท างาน ผลจากการวิจัยสอดคลัองกับแนวคิดของ วิรัช ลภิรัตนกุล (2549)  วัา สื่อมวลชนสัมพันธัเปันวิธีการ
หนึ่งของงานประชาสัมพันธั ที่อาศัยสื่อมวลชนเปันสื่อกลางในการกระจายขัอมูลขัาวสารขององคักรสูั
ประชาชน  

ผลการวิจัย พบวัา  กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธัที่มีความส าคัญมากที่สุด คือ การจัดใหัสื่อมวลชนหรือ
นักขัาวมีโอกาสไดัพบผูับริหารเปันประจ า  รองลงมา  การแถลงขัาว การสัมมนา การสัมภาษณั และการจัด 
ตามล าดับ ซึ่งในการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธัผูัสื่อขัาว เห็นวัา บางกิจกรรม เชัน การจัดใหัไป
ตัางประเทศ  อาจเปันเรื่องผลประโยชนัเขัามาเกี่ยวขัองซึ่งเปันขัอพ่ึงระวังของนักประชาสัมพันธัในหนัวยงาน
ภาครฐั 

 
 
นอกจากนี้ จากการทดสอบสมมติฐาน ผูัสื่อขัาวที่มี  เพศ  อายุงาน  มีทัศนคติที่ไมัแตกตัางตัอ       

นักประชาสัมพันธัและกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธัขององคักรของภาครัฐ  เพราะการปฏิบัติเทัาเทียมกันของ



สื่อมวลชน  ซึ่งท าใหัมีประสบการณัและความเขัาใจตัอนักประชาสัมพันธัและกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธัไมั
แตกตัางกัน 
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