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บทคดัย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงคุณสมบัติของนักประชาสัมพนัธ์ท่ีพึงประสงค์ของเทศบาลต าบล
แพรกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์   
เชิงลึก (Indepth Interview) กับกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงเป็นผูป้ฏิบัติงานซ่ึงรับผิดชอบในงานประชาสัมพนัธ์องค์กร ได้แก่    
ฝ่ายข่าว ฝ่ายส่ือ ฝ่ายมลัติมีเดีย จ านวน 4 คน ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. ด้านความรู้ของนักประชาสัมพนัธ์ควรเป็นผูท่ี้จบการศึกษาทางด้านการประชาสัมพนัธ์ หรือสาขาท่ี
เก่ียวขอ้ง หรือมีพ้ืนฐานความรู้ในวชิาชีพ และตอ้งมีความรู้ดา้นการส่ือสารเป็นหลกั ควรมีความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัของ
การด าเนินงานประชาสมัพนัธ์ 
 2. ด้านความสามารถของนักประชาสัมพนัธ์ ตอ้งมีความสามารถในการวางแผน และเขา้ใจเก่ียวกับการ
ด าเนินงาน ประชาสัมพนัธ์ และตอ้งก าหนดกรอบในการท าประชาสัมพนัธ์ ในส่ิงท่ีจะกระท าต่าง ๆ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามท่ีไดต้ั้งเป้าหมายไวด้ว้ยความรวดเร็ว  
 3. ดา้นบุคลิกภาพของนกัประชาสัมพนัธ์ ตอ้งมีบุคลิกภาพท่ีดี สุภาพเรียบร้อย แต่งกายถูกตอ้งตามกาลเทศะ 
การอ่อนนอ้มถ่อมตน และมีใบหนา้ท่ียิม้แยม้แจ่มใสเสมอ มีสติปัญญา ไหวพริบปฏิภาณ ซ่ึงสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะ
หนา้ได ้และทนัเหตุการณ์อยูต่ลอดเวลา  
 4. ด้านการบริหารและการจัดการของนักประชาสัมพันธ์ จะต้องสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี ทั้ งภายใน และ
ภายนอก รวมถึงส่ือมวลชน 
 
ค ำส ำคญั: คุณสมบัติพึงประสงค์ นักประชาสัมพันธ์ เทศบาลต าบลแพรกษา  
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Abstract 
The objective of this research was to study qualifications of public relations officers of Praksa Municipality, 

Mueang District, Samut Prakarn Province. This research was conducted as a Qualitative Research along with in-depth 
interviews with the samples consisting of 4 officers from the News Department, the Media Department, and the Multi-
Media Department. Praksa Sub-District Municipality Office. The results revealed that: 
 1. Knowledge: an officer should have a degree in advertising or related field or have basic professional 
knowledge, and must have knowledge of communication and understand the principles of advertising performance. 
 2. Qualifications of the operator: an officer must be able to plan and understand about advertising performance 
as well as determine the framework of advertisement to perform activities to achieve the goal in a short time. 
 3. Personality: an officer should have good personalities, good manners, and dress properly, acting 
humblye, with a smiling face as well as looking smart and clever enough to solve unexpected problems and difficult 
situations that could happen any time.   
 4. Management skills: an officer the operator must maintain good relationship with others in and out of 
the organization as well as with mass media crews. 
 
Keywords: Qualifications, Public relations Officer, Praksa Municipality  
 

1. บทน า 
“เทศบาล” เป็นการปกครองท้องถ่ินรูปแบบหน่ึงของไทยตามหลกัการกระจายอ านาจ กล่าวคือ ราชการ

บริหารส่วนกลางกระจายอ านาจไปให้ประชาชนในท้องถ่ินมีอิสระท่ีจะด าเนินการปกครองตนภายในขอบเขตท่ี
กฎหมายก าหนด เป็นการปูพ้ืนฐานรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภา เพราะเป็นการจ าลอง
รูปแบบการปกครองประเทศมาใชใ้นท้องถ่ิน ปัจจุบนัเทศบาลจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญติัเทศบาล พ.ศ.2596 ซ่ึง      
ไดก้ าหนดใหก้ารจดัตั้ง การเปล่ียนช่ือ การเปล่ียนแปลงเขต หรือการเปล่ียนแปลงฐานะของเทศบาล ใหก้ระท าเป็นพระ
ราชกฤษฎีกา เทศบาล มีฐานะเป็นนิติบุคคล แบ่งเป็น 3 ระดบั คือ เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร อยา่งไรก็
ตามเทศบาลทั้ง 3 ระดบั มีโครงสร้างเหมือนกนัคือ สภาเทศบาล (ซ่ึงสมาชิกมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขต
เทศบาลนั้น) และคณะเทศมนตรี (นายกเทศมนตรีและเทศมนตรีอีกจ านวนหน่ึง) จะแตกต่างกนัก็เฉพาะท่ีตั้งหรือ
จ านวนประชากรเท่านั้น (วรัิช ถิรพนัธ์ุเมธี, 2539) 

“เทศบาลต าบล แพรกษา” ตั้งอยูท่ี่ถนนแพรกษา ต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ ปลายสมยั
กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ชนกลุ่มแรก ท่ีไดเ้ขา้มาอาศยัในต าบลแพรกษา คือ ชนเช้ือสายมอญซ่ึงไดย้า้ยมาจากเมือง
ปทุมและปากลดัโดยไดต้ั้งบา้นเรือน อยูริ่มคลองแพรกษา บริเวณหมู่ท่ี 2, 3 และหมู่ท่ี 4 ซ่ึงขณะนั้นยงัเป็นป่าชายเลน, 
ป่าแสม และชะคราม ต าบลแพรกษานั้นเดิมช่ือต าบลแพรกตาสา ต่อมาไดเ้ปล่ียนเป็นแพรกกะสา สาเหตุมาจากทอ้งท่ี
มีนกกระสาอาศยัเป็นจ านวนมาก ซ่ึงต่อมาไดเ้พ้ียนเป็น “แพรกษา” จวบจนกระทัง่ปัจจุบนัต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง 
จงัหวดัสมุทรปราการต่อมากระทรวงมหาดไทยไดพิ้จารณาเห็นว่า ท้องถ่ินบางส่วนของต าบลแพรกษา มีสภาพอนั
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สมควรยกฐานะเป็นสุขาภิบาลไดเ้พ่ือประโยชน์ในการทะนุบ ารุงทอ้งถ่ินให้เจริญกา้วหนา้ยิ่งข้ึน จึงไดย้กฐานะใหเ้ป็น
สุขาภิบาลแพรกษา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวนัท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 110 ตอนท่ี 116 ลงวนัท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2536 ต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ ไดย้ก
ฐานะจัดตั้ งเป็นสุขาภิบาล แพรกษาตามประกาศกระทรวง มหาดไทย ลงวนัท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 และมี
พระราชบัญญัติเปล่ียนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 สุขาภิบาลแพรกษาจึงได้ถูกยกฐานะเป็น
เทศบาลต าบลแพรกษาตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 เป็นตน้ม (ส านกังานราชบณัฑิตยสภา, 2560) 

ปัจจุบนั เทศบาลต าบลแพรกษา มีบทบาทส าคญัในการพฒันาพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการให้มี
ความเจริญในดา้นต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน การพฒันาปรับปรุงสาธารณูปโภคให้ครบครัน การลง
พ้ืนท่ีชุมชนรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ลกัษณะการบริหารงานของเทศบาลนครสมุทรปราการ ไดมี้
การแบ่งหน่วยงาน ดงัน้ี 1) ส านักงานปลดัเทศบาล 2) กองวิชาการและแผนงาน 3) กองการศึกษา 4) กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอ้ม 5) ส านกัการคลงั 6) กองสวสัดิการสงัคม และ 7) ส านกังานการช่าง 

ในการด าเนินงานด้านประชาสัมพนัธ์และส่ือสารองค์กรของเทศบาลต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง จังหวดั
สมุทรปราการ อยูใ่นความรับผิดชอบของกองวิชาการและแผนงาน โดยมีนโยบาย ดงัน้ี 1) เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ 
เพ่ือเสนอผลงานและช่ือเสียงเกียรติคุณของเทศบาลต าบลแพรกษาอ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ ให้แพร่หลายแก่
ประชาชนทั้งภายในและภายนอกเทศบาลต าบลแพรกษาอ าเภอเมือง จงัหวดั สมุทรปราการ 2) สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้
ปรากฏแก่ประชาชน 3) เสริมสร้างความเขา้ใจและความสัมพนัธ์อนัดีกบั ประชาคมภายในและภายนอกเทศบาลต าบล
แพรกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 4) เป็นศูนยก์ลางประสานงานดา้นประชาสมัพนัธ์และติดต่อสอบถามส าหรับ
หน่วยงาน และบุคคลทั้งภายในและภายนอกท่ีเขา้มาติดต่อกบัเทศบาลต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 
โดยมีบทบาทหน้าท่ีท าการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ เพ่ือเสริมสร้างภาพลกัษณ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด กระบวนการ
ด าเนินงานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ของเทศบาลต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง จังหวดัสมุทรปราการ ในการด าเนินงานการ
ประชาสมัพนัธ์ของกองวชิาการและแผนงานไดก้ าหนดโครงสร้างการท างาน แบ่งออกเป็นแผนก 3 แผนก ดงัน้ี 

 
รูปที่ 1 แสดงโครงสร้างการด าเนินงานของเทศบาลต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ (http://praksa.go.th/, 2561) 
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ฝ่ายผลิตส่ือ มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการปฏิบติังานวเิคราะห์นโยบายและแผนงานของเทศบาลต าบลแพรกษา 
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการผลิตส่ือรูปแบบต่าง ๆ เช่น วารสาร แพรกษาเมืองน่าอยู ่      
คู่คุณภาพชีวติท่ีดี,กิจกรรมดี ๆ เพ่ือชาวแพรกษา โปสเตอร์ แผน่ผบั เป็นตน้ 

ฝ่ายมลัติมิเดีย มีหนา้ท่ีถ่ายภาพและอดัวดีีโอกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในองคก์รและภายนอกองคก์รเพ่ือน า
ภาพมาใชใ้นการสร้างส่ือประชาสมัพนัธ์ 

ฝ่ายข่าว เป็นผูท่ี้ท าการตดัข่าวประชาสัมพนัธ์ภายในของเทศบาลและภายนอกเทศบาลท่ีเราไดส่้งข่าวไปเพ่ือ
น ามาเยบ็เล่มและส่งไปใหน้กัประชาสมัพนัธ์ช านาญการไดดู้วา่มีส่ือใดบา้งท่ีลงข่าวประชาสมัพนัธ์ใหอ้งคก์รของตน 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เทศบาลถือเป็นองค์กรท้องถ่ินท่ีตอ้งใกลชิ้ดกบัประชาชนในพ้ืนท่ี และเป็นสถานท่ี
ราชการท่ีมีประชาชนเขา้มาใช้บริการต่อวนัเป็นจ านวนมาก ดังนั้ น ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการส่ือสาร การสร้าง    
ความเขา้ใจ การสร้างภาพลกัษณ์ และช่ือเสียงให้กบัเทศบาลจึงมีความส าคญัท่ีตอ้งใชบุ้คลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ
ในการท างานด้านการประชาสัมพนัธ์เชิงกลยุทธ์ จึงน าไปสู่การศึกษาเพ่ือคน้หาคุณสมบัติของนักประชาสัมพนัธ์        
ท่ีเหมาะสม แสดงใหเ้ห็นถึงการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของนกัประชาสมัพนัธ์วา่ นกัประชาสัมพนัธมี์บทบาทท่ีสมัพนัธ์
กบังาน  ดา้นการเผยแพร่ข่าวสาร รวมถึงบทบาทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการองคก์รกบัความสัมพนัธ์กบัชุมชน   
นักประชาสัมพนัธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงมกัถูกตั้งค  าถามของผูท่ี้มาปฏิบัติงานด้านน้ีว่าควรมีความรู้ 
ความสามารถ บุคลิกภาพ และการบริหารจดัการดา้นงานประชาสัมพนัธ์อยา่งไร เพ่ือน าไปสู่การพฒันาคุณสมบติัของ
นกัประชาสมัพนัธ์ในอนาคต 

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจและเล็งเห็นวา่นักประชาสัมพนัธ์ขององค์กรภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินนั้นมีบทบาท
หน้าท่ีส าคญัต่อการประชาสัมพนัธ์และส่ือสารองค์กร จึงเป็นประเด็นท่ีผูว้ิจยัมีคนสนใจในการศึกษาเพื่อพิจารณา
คุณสมบติัของนกัประชาสมัพนัธ์ เพ่ือใหท้ราบถึงคุณสมบติัของนกัประชาสมัพนัธ์เหมาะสมต่อองคก์รลกัษณะดงักล่าว
และผลการวิจยัน้ีเป็นแนวทางท่ีส าคญัต่อผูท่ี้สนใจในการปฏิบติังานด าเนินการประชาสัมพนัธ์ขององคก์รบริหารส่วน
ทอ้งถ่ินใหมี้ความชดัเจนยิง่ข้ึน 

 
2. วตัถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาคุณสมบติัของนักประชาสัมพนัธ์ ท่ีพึ่งประสงคข์องกองวิชาและแผนงานเทศบาลต าบลแพรกษา 
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 
 
3. อุปกรณ์และวธีิการ / วธีิด าเนินการวจิยั 

การวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) โดยการสัมภาษณ์บุคลากรกองวิชาการและ
แผนงาน ของเทศบาลต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง จังหวดัสมุทรปราการ  ซ่ึงเป็นส่วนงานท่ีรับผิดชอบในงาน
ประชาสมัพนัธ์ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  

3.1 แหล่งขอ้มูลการวจิยั 
การวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการคดัเลือกตัวแทน

บุคลากรกองวิชาการและแผนงาน ของเทศบาลต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง จังหวดัสมุทรปราการ ซ่ึงได้มีการแบ่ง
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โครงสร้างการด าเนินการประชาสัมพนัธ์ออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ ฝ่ายข่าว, ฝ่ายมลัติมิเดีย, ฝ่ายผลิตส่ือ จ านวน 4 คน 
ได้แก่ หัวหน้านักประชาสัมพนัธ์ช านาญการ  จ านวน 1 คน และผูป้ฏิบัติงานฝ่ายละ 1 คน ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างมีหน้าท่ี
รับผิดชอบงานในด้านการประชาสัมพนัธ์ของเทศบาลต าบลแพรกษาโดยตรงสามารถให้ขอ้มูลความรู้เก่ียวกบังาน
ประชาสมัพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งดี  

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
1. แนวค าถามในการจดัสนทนาเก่ียวกบัคุณสมบติัของนกัประชาสมัพนัธ์ 
2. เคร่ืองบนัทึกเทป 

 3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth 
Interview) ซ่ึงเป็นผูว้ิจยัไดจ้ดัเตรียมชนิดค าถาม มีการก าหนดแนวทางของค าถามท่ีตอ้งการสัมภาษณ์ไว ้(Interview 
Guide) ล่วงหน้า ซ่ึงเป็นแนวค าถามชนิดปลายเปิด ให้แก่กลุ่มตัวอย่างโดยเปิดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นนัก
ประชาสมัพนัธ์ท่ีมีความสามารถและประสบการณ์ทุกท่าน ไดมี้อิสระในการตอบค าถาม แสดงวิสยัทศัน์และให้ขอ้มูล
ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดประเด็นใหไ้ดข้อ้มูลท่ีตอ้งการ ผูว้จิยัด าเนินการเก็บขอ้มูลในวนัท่ี 20-22 
กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกองวิชาและแผนงาน เทศบาลต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ ในการเก็บขอ้มูลคร้ังน้ี ผูว้จิยัรับอนุญาตใหบ้นัทึกเสียงไดเ้พียงอยา่งเดียว  
 ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลและการน าเสนอขอ้มูลในลกัษณะการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)  
ท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการจดัสนทนากลุ่ม รวมทั้งมีการน าเสนอขอ้มูลทั้งหมด ในแต่ละประเด็นตาม
ท่ีตั้งวตัถุประสงคไ์ว ้ไดแ้ก่ ประเด็นดา้นความรู้ ความสามารถ บุคลิกภาพ และดา้นการบริหารและการจดัการ โดยใช้
แนวคิดบทบาทของนกัประชาสมัพนัธ์ และคุณสมบติัของนกัประชาสมัพนัธ์ในการวเิคราะห์ 
 
4. ผลการวจิยั 

4.1 สรุปผลการสมัภาษณ์ 
 4.1.1 ดา้นความรู้  
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกในดา้นการศึกษาของนกัประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมสัมภาษณ์ ทั้งหมดมีความเห็น
ตรงกนัวา่นกัประชาสัมพนัธ์ควรจะตอ้งเป็นผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาทางดา้นการประชาสมัพนัธ์ หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้งเพราะ
ผูท่ี้เรียนทางดา้นการประชาสมัพนัธ์มาโดยตรงจะท าใหส้ามารถท างานไดอ้ยา่งคล่องแคล่วและสนุกกบังานท่ีเราท า 
 ผูเ้ขา้ร่วมสมัภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นวา่นกัประชาสมัพนัธ์ ควรมีความรู้ทางดา้นการส่ือสาร หรือมีพ้ืนฐานความรู้
ในวิชาชีพ มีความเขา้ใจเก่ียวกับหลกัของการประชาสัมพนัธ์ และการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ และควรเป็นผูท่ี้มี
จิตใจใฝ่รู้ มีมุมมองความคิดในส่ิงใหม่ ๆ เพ่ือสามารถน าความรู้ท่ีมีน ามาปรับใชไ้ดใ้นงานประชาสัมพนัธ์ขององคก์ร
โดยเฉพาะ การด าเนินกิจกรรมเพ่ือสงัคมและส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร 

4.1.2 ดา้นความสามารถ 
นกัประชาสัมพนัธ์จ าเป็นตอ้งมีความสามารถในการวางแผนและเขา้ใจเก่ียวกบัการด าเนินงานตามแผนงาน

ประชาสัมพันธ์ เน่ืองจากในงานด้านประชาสัมพันธ์ต้องมีการวางแผนท่ีดี มีการก าหนดกรอบในการท างาน
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ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีองค์กรได้ก าหนดไว ้ทั้ งน้ีนักประชาสัมพันธ์ควร
ประกอบดว้ยทกัษะทางดา้นการส่ือสารท่ีถูกตอ้ง ทั้งดา้นการใชภ้าษาไทย ภาษาภาษาองักฤษ เพ่ือประสิทธิภาพของส่ิง
ท่ีส่ือสารออกไป กับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้ งภายในและภายนอก และจ าเป็นต้องมีทักษะทางด้านการใช้อุปกรณ์
เทคโนโลยี ดิจิตอล และ มีความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์เพ่ือการส่ือสาร เช่น การคน้ควา้ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ 
ทางเวบ็ไซต ์และการส่งผา่นขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต ไดเ้ป็นอยา่งดี 

4.1.3 ดา้นบุคลิกภาพ 
นักประชาสัมพนัธ์ควรมีบุคลิกภาพท่ีดีควรจะตอ้งดูดีการแต่งกายควรแต่งตามกาลเทศะสุภาพเรียบร้อย

สะอาดและมีทศันคติท่ีดีต่องานท่ีท า พร้อมท่ีจะใหบ้ริการมีจิตใจ ท่ีดีพร้อมท่ีจะช่วยเหลือผูอ่ื้น และตอ้งมีความอดทน
ต่อการท างานได ้มีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดีต่อประชาชน 

4.1.4 ดา้นการบริหารและการจดัการ 
นักประชาสัมพนัธ์ตอ้งมีการบริหารจัดการในงานประชาสัมพนัธ์ท่ีตนเองได้รับผิดชอบเพ่ือการก าหนด

บทบาทภาระหนา้ท่ีชดัเจนเพื่อสามารถพฒันางานท่ีรับผิดชอบได ้โดยค านึงความรู้ ความสามารถ และความถนดัของ
แต่ละบุคคล ทั้งน้ีนกัประชาสมัพนัธ์ควรจดัการแผนการประชาพนัธ์ เพ่ือก าหนดทิศทางและแนวทางในการปฏิบติังาน
ท่ีชดัเจน สร้างความเขา้ใจในการปฏิบติังานและการประสานงานกบัฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดช้ดัเจน เพ่ือให้เกิดความ
รวดเร็วต่อ การด าเนินงาน บุคลากรผูป้ฏิบัติงาน ดังนั้ นนักประชาสัมพนัธ์ต้องรู้จักการบริหาร จัดการให้สามารถ
ด าเนินงานการประชาสัมพนัธ์ไปพร้อม ๆ กนัหลายองคก์รได ้และตอ้งรู้จกัประสานงานร่วมกบัองคก์รอ่ืน ๆ ทั้ง ภาครัฐ
และเอกชน และองคก์รการส่ือสารมวลชน อีกทั้งตอ้งท าทุกอยา่งใหอ้ยูใ่นเวลาท่ีก าหนดในแผนงานท่ีวางไว ้

 
5. การอภิปรายผล 

จากผลการวจิยั พบวา่ คุณสมบติัของนกัประชาสัมพนัธ์ท่ีพ่ึงประสงคข์องเทศบาลต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง 
จงัหวดัสมุทรปราการ นั้นสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ดา้น 1) ดา้นความรู้ 2) ดา้นความสามารถ 3) ดา้นบุคลิกภาพ และ 
4) ดา้นการบริหารและการจดัการโดยสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี  

ด้านความรู้ พบว่า นักประชาสัมพนัธ์ ควรมีความรู้ทางด้านการส่ือสาร หรือมีพ้ืนฐานความรู้ในวิชาชีพ          
มีความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัของการประชาสัมพนัธ์ และการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ และควรเป็นผูท่ี้มีจิตใจใฝ่รู้         
มีมุมมองความคิดในส่ิงใหม่ ๆ  เพ่ือสร้างการรับรู้ การยอมรับและความน่าเช่ือถือให้ เกิดข้ึนกับประชาชน                    
นักประชาสัมพนัธ์ท่ีมีความรู้และประสบการณ์จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วสอดคล้องกับ
วตัถุประสงคข์องการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของกุลธิดา ธรรมวิภชัน์ (2542)ไดก้ล่าวถึง
คุณสมบติัของนักประชาสัมพนัธ์ท่ีดีว่าควรมีลกัษณะเป็นผูท่ี้ไดศึ้กษาทางส่ือสารมวลชนและการประชาสัมพนัธ์มา
อย่างเพียงพอ และสอดคล้องกับแนวคิดของ ณิชาภา ชัยวิเศษ (2544) ได้ท าการวิจัยเร่ือง คุณสมบัติของนัก
ประชาสมัพนัธ์ท่ีพึงประสงค ์ของบุคคลฝ่ายประชาสมัพนัธ์ บริษทั บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมน้ต ์จ ากดั (ไทยทีวสีีช่อง 3) 
ผลการศึกษาวจิยัพบวา่ ดา้นความรู้ของนกัประชาสัมพนัธ์ ควรจะตอ้งเป็นผูท่ี้จบการศึกษาทางดา้นการประชาสัมพนัธ์ 
หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้งหรือมีพ้ืนฐาน ความรู้ในวิชาชีพ และตอ้งมีความรู้ดา้นการส่ือสารเป็นหลกัควรมีความเขา้ใจ
เก่ียวกบัหลกัของการด าเนินงานประชาสมัพนัธ์  
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ด้านความสามารถของนักประชาสัมพันธ์ท่ีพึงประสงค์นั้ น พบว่า นักประชาสัมพันธ์จ าเป็นต้องมี
ความสามารถในการวางแผนและเขา้ใจเก่ียวกับการด าเนินงานตามแผนงานประชาสัมพนัธ์ เน่ืองจากในงานด้าน
ประชาสัมพนัธ์ตอ้งมีการวางแผนท่ีดี มีการก าหนดกรอบในการท างานประชาสัมพนัธ์ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีองค์กรไดก้ าหนดไว ้ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นวา่นกัประชาสัมพนัธ์ควรมีความสามารถในดา้นการส่ือสาร
และการวางแผน ท าให้สามารถก าหนดวตัถุประสงค์และความคิดสร้างสรรค์ในการด าเนินการประชาสัมพนัธ์ ซ่ึง
รวมถึง แผนงานในการแกไ้ขสถานการณ์เฉพาะหนา้ได ้นกัประชาสมัพนัธ์จ าเป็นจะตอ้งรอบรู้ในหน่วยงานตนเองเป็น
อยา่งดี สามารถวเิคาระห์และวางแผนประชาสัมพนัธ์ให้กบัองคก์รได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดณิชาภา ชยัวิเศษ (2544) 
ไดท้ าการวิจยัเร่ือง คุณสมบติัของนกัประชาสัมพนัธ์ท่ีพึงประสงค ์ของบุคคลฝ่ายประชาสัมพนัธ์ บริษทั บางกอกเอ็น
เตอร์เทนเมน้ต์ จ ากัด (ไทยทีวีสีช่อง 3) พบว่า คุณสมบัติของนักประชาสัมพนัธ์ จ าเป็นตอ้งมีความสามารถในการ
วางแผน และเขา้ใจเก่ียวกบัการด าเนินงานตามแผนงานประชาสมัพนัธ์ และตอ้งก าหนดกรอบในการท าประชาสมัพนัธ์
ในส่ิงท่ีจะกระท าต่าง ๆ เพ่ือใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามท่ีไดต้ั้งเป้าหมายไวด้ว้ยความรวดเร็ว  

ดา้นคุณสมบติัดา้นบุคลิกภาพของนกัประชาสัมพนัธ์ท่ีพึงประสงคน์ั้น พบวา่ นกัประชาสมัพนัธ์ ควรเป็นคน
ท่ีมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี มีความสุภาพเรียบร้อยและมีมารยาท รวมทั้งการแต่งกายเรียบร้อย สะอาด กริยาท่าทางและการ
ใชค้  าพดูท่ีดีดว้ย เป็นคนฉลาดมีไหวพริบ มีใจรักงานบริการสามารถแกไ้ขสถานการณ์เฉพาะหนา้ไดเ้ป็นอยา่งดีตรงต่อ
เวลามีความอดทน กลา้ตดัสินใจ มีความเป็นผูน้ า สุภาพเรียบร้อย ช่างพูดช่างเจรจา มีความต่ืนตวั กระฉับกระเฉง และ
เป็นคนคิดบวกมองโลกในแง่ดี ซ่ึงผูว้ิจยั มีความคิดเห็นวา่ บุคลิกภาพท่ีดีมีความส าคญัต่อการท างาน เพราะจะบ่งบอก
ถึงส่ิงท่ีเราท าอยูใ่ห้กบัแผนกการประชาสัมพนัธ์หรือบริษทัประชาสัมพนัธ์ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่านกัประชาสัมพนัธ์
ควรเป็นผูท่ี้มีบุคลิกภาพดี สุภาพ เรียบร้อย แต่งกายถูกตอ้งตามกาลเทศะ มีกิริยามารยาทท่ีดี มีความอ่อนโยน อ่อนนอ้ม
ถ่อมตน รวมไปถึงหนา้ตา ตอ้งยิม้แยม้แจ่มใสเสมอ มีอธัยาศยัในการสร้างความสัมพนัธ์ รวมถึงการมีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี 
เข้ากับบุคคลทั่วไปได้ สามารถติดต่อส่ือสารกับส่ือมวลชนได้เป็นอย่างดี และปฏิบัติงานร่วมกันกับผูอ่ื้นได้โดย
ปราศจากอุปสรรคใด ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นพดล ทองดี (2558) ท่ีอธิบายวา่ ควรมีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี มีความ
น่าเช่ือถือ บุคลิกภาพของนักประชาสัมพนัธ์นั้นตอ้งดูเรียบร้อย มีความมัน่ใจในตนเอง และนกัประชาสัมพนัธ์ตอ้งมี
ความคิดสร้างสรรคมี์บุคลิกภาพท่ีเป็นภาพเรียบร้อย รู้จกัวางตวัไดอ้ยา่งถูกาลเทศะ มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีกบัทุก ๆ คน 

ดา้นการบริหารและการจดัการของนกัประชาสัมพนัธ์ท่ีพึงประสงคน์ั้น พบวา่ นกัประชาสัมพนัธ์ตอ้งมีการ
บริหารจดัการในงานประชาสัมพนัธ์ท่ีตนเองไดรั้บผิดชอบเพ่ือการก าหนดบทบาทภาระหน้าท่ีทีชดัเจน เพื่อสามารถ
พฒันางานท่ีรับผิดชอบได ้โดยค านึงความรู้ความสามารถ ความเหมาะสม และความถนัด ของแต่ละบุคคล ผูว้ิจยัมี
ความคิดเห็นวา่ นกัประชาสมัพนัธ์ควรจดัการแผนการประชาพนัธ์ เพ่ือก าหนดทิศทางและแนวทางในการปฏิบติังานท่ี
ชดัเจน สร้างความเขา้ใจในการปฏิบัติงานและการประสานงานกบัฝ่ายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งได้ชดัเจน เพ่ือให้เกิดความ
รวดเร็วต่อการด าเนินงานบุคลากรผูป้ฏิบัติงาน ดังนั้ น นักประชาสัมพนัธ์ตอ้งรู้จักการบริหารจัดการให้สามารถ
ด าเนินงานการประชาสัมพนัธ์ไปพร้อม ๆ กนัหลายองคก์รได ้และตอ้งรู้จกัประสานงานร่วมกบัองคก์รอ่ืน ๆทั้งภาครัฐ
และเอกชน และองค์กรการส่ือสาร มวลชน อีกทั้ งตอ้งท าทุกอย่างให้อยู่ในเวลาท่ีก าหนดในแผนงานท่ีวางไว ้ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ กุลธิดา ธรรมวิภชัน์ (2542) กล่าวว่า นักประชาสัมพนัธ์ท่ีมีบทบาทเป็นผูส้นับสนุนการ
ส่ือสารหรือผูป้ระสาน มีหน้าท่ีเป็นตวักลางระหวา่งหน่วยงานหรือองคก์ารกบัประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และมีหนา้ท่ี
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หลกัคือ อ านวยความสะดวกในการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพ่ือให้ทุกฝ่ายได้รับขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง
เหมาะสมในการติดต่อซ่ึงกนัและกนั รวมทั้งใชข้อ้มูลดงักล่าวเพ่ือประกอบการตดัสินใจและเพ่ือให้เกิดความสนใจ
ร่วมกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เพญ็พกัตร์ สายนาค (2556) ท่ีอธิบายวา่ นกัประชาสมัพนัธ์ควรมีความสามารถ 
ในดา้นการส่ือสารมวลชนสัมพนัธ์ มีความคิดสร้างสรรค์ นอกจากรู้ควรมีทกัษะในการติดต่อส่ือสารกบัส่ือมวลชน 
ความอดทน สามารถ แกไ้ขสถานการณ์เฉพาะหนา้ได ้นกัประชาสัมพนัธ์จ าเป็นจะตอ้งรอบรู้ในหน่วยงานของตนเอง
เป็นอยา่งดี สามารถวเิคราะห์และวางแผนประชาสมัพนัธ์ใหก้บัองคก์รได ้

 
6. บทสรุป 
 จากการศึกษา เร่ือง “คุณสมบัติของนักประชาสัมพนัธ์ท่ีพึ่ งประสงค์ของเทศบาลต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง 
จงัหวดัสมุทรปราการ” ซ่ึงรวบรวมขอ้มูลจากสัมภาษณ์นักประชาสัมพนัธ์ เทศบาลต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง จงัหวดั
สมุทรปราการ สามารถสรุปผลการวจิยัโดยแบ่งออกเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี 

6.1 ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 
ผลท่ีไดจ้ากการวิจยัสามารถน าไปเป็นขอ้มูล เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงคุณสมบติัของนกัประชาสมัพนัธ์ท่ีพึ่งประสงค์

ของเทศบาลต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง จังหวดัสมุทรปราการ ในการน าไปประยุกต์ใช้ในการประชาสัมพนัธ์ให้เกิด
ประโยชน์ท่ีดีต่อองคก์รไดด้งัน้ี 

1. นกัประชาสมัพนัธ์ควรมีการพฒันาคุณภาพของตนเองอยูเ่สมอ โดยเฉพาะการด าเนินการดา้นกิจกรรมเพ่ือ
สังคม เน่ืองจากเทศบาลต าบลแพรกษา มีหน้าท่ีในการสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชนเพ่ือสร้างความร่วมมือและความ
เสียสละแก่ชุมชนเพ่ือสร้างความยัง่ยนืทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดงันั้น ความตอ้งการบุคลากร ท่ีมีความเช่ียวชาญใน
สายงานซ่ึงจะสามารถปฏิบติังานและพฒันาการท างานด าเนินการประชาสัมพนัธ์ให้มีประสิทธิภาพท่ีดีในกิจกรรมเชิง
รุกในการพฒันาชุมชน 

2. ควรมีการก าหนดบทบาททางดา้นบุคลิกภาพของนักประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัเร่ืองมนุษยสัมพนัธ์ดี สุภาพ 
เรียบร้อย มีนิสัยรักหรือชอบในอาชีพน้ี และท าหนา้ท่ีเป็นผูรั้บฟังความคิดเห็นของส่ือมวลชน ใหช้ดัเจนเพื่อจะไดเ้ป็น
แนวทางปฏิบติัท่ีดีของนกัประชาสมัพนัธ์ขององคก์รบริหารส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงสามารถด าเนินการประชาสมัพนัธ์ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง และสอดคลอ้งกบัประชามติของทอ้งถ่ินไว ้

3. ควรส่งเสริม และพฒันานักประชาสัมพนัธ์ในประเด็นของการบริหารจัดการในงานประชาสัมพนัธ์ท่ี
ตนเองได้รับผิดชอบและบริหารเวลาได้เป็นอย่างดี ซ่ึงจะสามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการด าเนินงาน
ประชาสัมพนัธ์ให้มีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน เช่น การให้นกัประชาสมัพนัธ์ถอดความรู้ของการด าเนินงานของตนเอง การ
วเิคราะห์ตนเองเพ่ือน าไปสู่การพฒันานกัประชาสมัพนัธ์ขององคก์ร  

6.2 ขอ้เสนอแนะส าหรับงานวจิยัคร้ังต่อไป 
1. งานวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นกรณีศึกษา คือ 

ผูป้ฏิบัติงานด้านการประชาสัมพนัธ์ ของเทศบาลต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง จังหวดัสมุทรปราการ ดังนั้ นควรมี
การศึกษาในประเด็นดงักล่าวน้ีกบัผูป้ฏิบติังานด าเนินการประชาสัมพนัธ์กบัองค์กรการปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน ๆ 
เพ่ิมเติม เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความชดัเจน และครอบคลุมมากยิง่ข้ึน ต่อการก าหนดประเด็นคุณสมบติัท่ีพึงประสงคข์อง
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นกัประชาสัมพนัธ์ในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในประเทศไทยและควรศึกษาผูป้ฏิบติังานกบัองคก์รการปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีชดัเจน 

2. งานวิจัยคร้ังน้ีได้ศึกษาคุณสมบัติ ท่ี พึงประสงค์ของเทศบาลต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ โดยใชก้ารสมัภาษณ์กบัผูป้ฏิบติังานด าเนินการประชาสมัพนัธ์ของเทศบาลต าบลแพรกษา ดงันั้นในการ
วจิยัคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาในประเด็นดงักล่าวเพ่ิมเติมกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความเก่ียวขอ้งต่อการด าเนินงานและการ
ใชบ้ริการจากกองวชิาการและแผนงาน ไดแ้ก่ บุคลากรและประชาชนของเทศบาลต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง จงัหวดั
สมุทรปราการรวมถึงส่ือมวลชน เพ่ือท่ีจะขอ้มูลท่ีมีความชดัเจนยิง่ข้ึนในการก าหนดคุณสมบติันกัประชาสัมพนัธ์ของ
เทศบาลต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 
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