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1. นักประชาสัมพันธ์กับกลไกสร้างคุณภาพงานยุคใหม่ 
 ในสภาวะปัจจุบันหน่วยงานทุกหน่วยงานต่างตระหนักถึง “คุณภาพ” เป็นสิ่งส าคัญ ทั้งคุณภาพใน
ผลผลิตคุณภาพในสินค้าคุณภาพทางด้านการบริการ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคธุรกิจเอกชนต่างก็ 
บริหารธุรกิจเพ่ือบรรลุผลชัยชนะ ซึ่งหมายถึงการครองส่วนแบ่งการตลาด หรือเป็นเจ้าของผู้บริโภค หรือผู้ 
ใช้บริการให้มากที่สุด ยิ่งนับวันจะรุนแรงยิ่งขึ้นไปเรื่อย ๆ ดังนั้น จะท าอย่างไรให้ธุรกิจหรือภารกิจของ 
หน่วยงานบรรลุผล ได้มีการพบปัจจัยที่ส าคัญยิ่งที่จะท าให้หน่วยงานหรือธุรกิจประสบผลส าเร็จคือ 
หน่วยงานนั้นจะต้องมีปัจจัยดังนี้ 
 1. มีเทคนิคและวิธีการท างานที่ล้ ายุค 
 2. มีบุคลากรที่มีคุณภาพ 
 3. มีจิตส านึกการเป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน 
 4. มีบริการที่เยี่ยมยอดจะเห็นได้ว่าปัจจัยต่าง ๆ 
  

ในยุคใหม่เป็นยุคที่มีการแข็งขัน ยุคของการสื่อสาร ยุคของการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลยุคของ
การพัฒนาการบริการให้ผู้รับบริการมีความสะดวก รวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจสูงสุด ในการท างาน
บริการทุกองค์กรต่างมุ่งหวังประสิทธิภาพในการท างานโดยเฉพาะงานด้านการบริการ  งานการให้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับบริการขององค์กร พันธกิจ หน้าที่รวมทั้งการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เป็นที่ประจักษ์แก่
ผู้เกี่ยวข้องผู้รับบริการต่าง 
 ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นทั้งสี่ประการต่างมีความส าคัญมาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีบุคลากรที่มี
คุณภาพนั้นสามารถจะท าให้มีปัจจัยอ่ืน ๆ ตามมาได้ ดังนั้นแนวคิดการพัฒนาคนในหน่วยงานสู่บุคลากร 
คุณภาพหรือมืออาชีพจึงเกิดขึ้น ทั้งนี้หน่วยงานต่างตระหนักและเห็นความส าคัญในอันที่จะปรับเปลี่ยนกล
ยุทธ์ ในการด าเนินงานที่มุ่งมั่นให้กิจการก้าวล้ าสู่แนวหน้า และสามารถธ ารงรักษาความส าเร็จได้อย่าง
ยาวนาน ประกอบกับแนวความคิดใหม่ ๆ ในการท างานร่วมกัน และคุณภาพที่ดีเยี่ยมของบุคลากรสามารถ
สร้างสรรค์ความส าเร็จให้เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรทุกระดับสู่บุคลากรที่ดีกว่า หรือ สู่มือ
อาชีพ และกระท าอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ จะท าให้องค์การก้าวไกลอยู่เหนือคู่แข่งขัน และน าไปสู่ ความเป็น
เลิศได้เพราะ “คนคือทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งของการพัฒนา” อีกทั้งการพัฒนาบุคลากรสามารถ ถ่ายทอด 
และสร้างทัศนคติแนวความคิดหลักที่ค้นพบในธุรกิจที่เป็นเลิศ และหน่วยงานมุ่งมั่นจะให้เกิดขึ้นอัน ได้แก่ 
การบริการที่ เยี่ยมยอดการพัฒนาตนและองค์กรให้ เป็นเลิศ  คนและงานประสานกันเป็นหนึ่ง และ 
“หน่วยงาน” คือ ครอบครัวของเราจะเห็นได้ว่า แรงผลักดันได้เกิดขึ้นและมีผลกระทบในทุกระดับทุก
หน่วยงาน งานทางด้านการประชาสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกันต้องการบุคลากรที่เป็น “นักประชาสัมพันธ์ที่
ดีกว่า” หรือ “นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ” นั่นเอง การเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดีกว่า หรือ การเป็นนัก
ประชาสัมพันธ์มืออาชีพหมายถึงบุคลากรที่ท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โดยมีคุณลักษณะพิเศษ ดังนี้คือ  
 1.   มีความรู้ความสามารถในปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์เป็นอย่างดีเยี่ยม  
 2.   มีความสามารถท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนในทีมงาน หรือกลุ่มเป้าหมายอย่างดีเลิศ 
 3.   มีการบริหารหรือการจัดการงานอย่างเป็นระบบ  
 4.   มีคุณธรรมประจ าใจในการปฏิบัติงาน 
 5.   เป็นคนเก่ง กล่าวคือ เก่งคน เก่งงาน เก่งคิด เก่งเรียน และการเป็นคนดี  
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คุณลักษณะดังกล่าวข้างต้นจะท าให้นักประชาสัมพันธ์เป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดีกว่า  หรือเป็นนัก
ประชาสัมพันธ์มืออาชีพนั่นเองนักประชาสัมพันธ์ท าหน้าที่ในงานด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน การที่
นักประชาสัมพันธ์ท าหน้าที่ในความรับผิดชอบให้ดีที่สุด  ท างานจนบรรลุเป้าหมายที่เรียกได้ว่า “นัก
ประชาสัมพันธ์มืออาชีพ” นั้น มีความส าคัญ 5 ด้านด้วยกัน คือ 
 1. ด้านตัวนักประชาสัมพันธ์เอง การเป็นนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ จะท าให้นักประชาสัมพันธ์
ต่างไปกว่านักประชาสัมพันธ์ธรรมดาทั่วไป ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นว่า ถ้าเป็นมวยนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ
ไม่ใช่มวยวัด แต่เป็นมวยสังกัดค่าย หรือชกแบบสากลที่มีกติการองรับเรียนรู้อย่างเป็นระบบเมื่อนัก
ประชาสัมพันธ์พัฒนาความสามารถของตัวเองเป็น “มืออาชีพ” จะท าให้คุณค่าในตัวนักประชาสัมพันธ์เอง
เป็นที่ต้องการของหน่วยงาน ใคร ๆ ต่างให้ความร่วมมือให้ความส าคัญจนกลายเป็นผู้น าไปโดยปริยาย 
ในทางตรงกันข้ามถ้าเป็นมวยวัด ชกตามที่รู้มาอย่างงู ๆ ปลา ๆ กติกามีบ้างไม่มีบ้าง หรือเรียกกันว่า  “มือ
สมัครเล่น” คุณค่าในตัวนักประ ชาสัมพันธ์จะด้อย และไม่ได้รับการยอมรับกันในวงการ และการท างาน
ร่วมกันในหน่วยงาน ดังนั้น การเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดีกว่าจะเกิดประโยชน์ต่อตัวนักประชาสัมพันธ์เอง มี
ค ากล่าวกันในการท างานเสมอ ๆ ว่า “มีประโยชน์อะไรถ้าหากท างานแล้วไม่ได้รับการยอมรับ” และการ
ได้รับการยอมรับจะเกิดข้ึนจากการเป็นผู้ที่มีความสามารถนั่นเอง 
 2. ด้านการท างานในหน้าที่ การที่นักประชาสัมพันธ์เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถระดับมืออาชีพ
จะท าให้ผลงาน ในหน้าที่รับผิดชอบของนักประชาสัมพันธ์นั้นดีตามมาด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้าน
ประชาสัมพันธ์ย่อมเป็นที่คาดหวังของฝ่ายบริหารในอันที่จะเป็นเครื่องมือทางการบริหาร  หากงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์ออกมาดี ย่อมส่งผลต่อทุก ๆ ด้านในหน่วยงาน 
 3. ด้านการบริหารงาน ในเมื่อนักประชาสัมพันธ์ท างานในหน้าที่ด้วยความเรียบร้อย  บรรลุ
เป้าหมาย การบริหารงานในองค์กรก็ราบรื่นไม่ติดขัด หรือสดุดหยุดลงเพราะการประชาสัมพันธ์ที่ด าเนินงาน
โดยผู้ที่ไม่เข้าใจงานอย่างแท้จริง ก็จะท าให้ลดตัวแปรไปด้านหนึ่งผู้บริหารหมดความกังวลใจ และสามารถทุ่ม
เวลาในการท างานบริหารในทางด้านอ่ืน ๆ ได ้
 4. ด้านหน่วยงาน การมีพนักงานหรือบุคลากรที่มีคุณภาพถึงขั้นมืออาชีพนั้น นับว่าเป็นความโชคดี
อย่างมหา ศาลของหน่วยงานทั้งในด้านผลงาน และเป็นภาพลักษณ์ของหน่วยงานด้วยที่มีแต่บุคลากร “ฝีมือ
ดี" มาร่วมท างานด้วย และเป็นการวัดศักยภาพของผู้บริหารด้วยที่ “รู้จักใช้คน” หรือ “ใช้คนเป็น" เช่นใน
การท าศึกสงครามมักกล่าวกันว่า “การมีทหารฝีมือดีหนึ่งคนย่อมดีกว่าทหารเลวหลายสิบคน” 
 5. ด้านวิชาชีพ การที่มีนักประชาสัมพันธ์ที่มีคุณภาพระดับ “มืออาชีพ” ย่อมส่งผลต่อผู้ปฏิบัติงาน
ในวิชาชีพนี้โดยส่วนรวม ท าให้วิชาชีพด้านนี้ได้รับการยอมรับและมีความส าคัญมากขึ้นตลอดเวลา  และ
ตามล าดับ 
 
2. คุณสมบัติพื้นฐานของนักประชาสัมพันธ์ 
 เมื่อถามถึงว่าคุณลักษณะพ้ืนฐานของนักประชาสัมพันธ์เป็นเช่นไร ค าตอบที่ดีที่สุดย่อมจะมา จากผู้
ที่เก่ียวข้องทางด้านการประชาสัมพันธ์ ไม่ว่าผู้ปฏิบัติงานเองโดยตรงผู้บริหารผู้ที่ติดต่อสื่อสารด้วย กับทีมงาน
ประชาสัมพันธ์ แต่ก่อนจะตอบว่าคุณสมบัติพ้ืนฐานเป็นเช่นไรนั้น นักประชาสัมพันธ์น่าจะท าความ เข้าใจ
เกี่ยวกับงานด้านการประชาสัมพันธ์เสียก่อน คือ งานด้านประชาสัมพันธ์ 
 1. เป็นงานที่ต้องเริ่มจากความรักในงานนี้ 
 2. เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือ 
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 3. เป็นงานที่ท าอย่างต่อเนื่องไม่มีวันจบสิ้น 
 4. เป็นงานที่ต้องได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย 
 5.  เป็นงานที่ใช้การสื่อสารสองทาง 
 6. เป็นงานที่ต้องท าความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายและสิ่งแวดล้อม 
 7. เป็นงานที่เป็นเครื่องทางการบริหารและการจัดการขององค์กร 
 8. เป็นงานที่ต้องท าท้ังเชิงรุก เชิงรับ 
 9. เป็นงานที่สร้างภาพลักษณ์ 
 10. เป็นงานที่ต้องใช้เวลากว่าจะเกิดผล 
 
 จากลักษณะงานดังกล่าวข้างต้น ผู้ที่จะเข้ามาท าหน้าที่นี้จะต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานดังนี้ คือ 
 1. มีใจรักงานประชาสัมพันธ์ การท าอะไรก็ตามถ้าเริ่มจากใจรักก็จะมีแรงจูงใจภายใน เพ่ือผลักดัน
ความส าเร็จต่าง ๆ ในงานได้งานด้านการประชาสัมพันธ์จะเกี่ยวข้องกับหลาย ๆ ด้านดัง กล่าวมาแล้วข้างต้น 
ดังนั้น ผู้ที่สนใจงานด้านนี้จะต้องส ารวจตัวเองว่ารักงานเหล่านี้หรือไม่ หรือ ลองทดสอบตอบค าถามเหล่านี้ดู
ว่า ท่านอยู่ในข่ายที่รักงานนี้ หรืองานนี้ไม่เหมาะสมกับท่าน 
  1.1 ชอบติดต่อพบปะกับบุคคลอ่ืน 
  1.2 ชอบการอธิบาย การพูดเพ่ือสร้างความเข้าใจกับบุคคลอ่ืน 
  1.3 ชอบคิดหลาย ๆ ด้านหลาย ๆ ทางไม่ยอมแพ้ในการคิด 
  1.4 ชอบท างานงานหนักอย่างต่อเนื่อง 
  1.5 ชอบงานขอความร่วมมือกับบุคคลอ่ืน 
  1.6 ชอบหรือเต็มใจรับค าติชม หรือวิพากษ์วิจารณ์ 
  1.7 ชอบบริการบุคคลอ่ืน  
  1.8 ชอบแสดงความคิดเห็น และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
  1.9 ชอบท างานเพ่ือคนอ่ืนมิใช่ตัวเอง 
  1.10 ชอบวิเคราะห์หาเหตุหาผลในการแก้ปัญหา 
 หากตอบว่าใช่เกินกว่า 7 ข้อ แสดงว่าความรัก ความชอบ ในงานด้านนี้พอเป็นพื้นฐานใน การก้าวสู่
วิชาชีพนี้ได้ 
 2. มีความรอบรู้ และลุ่มลึก หากมีแต่ใจรัก คือ แรงผลักดันเต็มเปี่ยมแต่ปราศจากความรู้ในงานด้าน
นี้อาจจะกล่าวได้ว่า “ไปไม่ถึงดวงดาว” หรือ “หาความส าเร็จได้ยาก” ความรอบเป็นความรู้ทั่ว ๆ ไปที่นัก
ประชาสัมพันธ์จะต้องตักตวงมาเป็นข้อมูลให้มากที่สุด  เพราะกลุ่มเป้า หมายต่างคาดหวังว่านัก
ประชาสัมพันธ์น่าจะรู้ดีในเรื่องต่าง ๆ การรอบรู้นั้น หมายความว่า นักประชาสัมพันธ์จะต้องเปิดหูเปิดตาเปิด
ประสาทสัมผัสต่าง ๆ ดูดซับข้อมูลความรอบรู้จะต้องเป็นความรู้ที่ เกื้อหนุนในงานที่ท าเช่น  เป็นนัก
ประชาสัมพันธ์ของธนาคาร จะต้องมีความรอบรู้ในเรื่องธุรกิจการเงิน หุ้น การลงทุน ความเปลี่ยนแปลงของ
ตลาดการเงิน เป็นต้น 
 ในปัจจุบันข่าวสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้องซึ่งนักประชาสัมพันธ์จะต้องแสวงหาข้อมูลเหล่านี้ ไว้อาจจะกล่าว
ได้ว่า “การรอบรู้” ของนักประชาสัมพันธ์นั้นคือ “รู้บางเรื่องในทุก ๆ สิ่ง” คือ รู้ไม่ลึก นอกจากรอบรู้แล้ว 
“ลุ่มลึก” เป็นการที่นักประชาสัมพันธ์มีความรู้ลึกอย่างละเอียดมาก กล่าวคือ นักประชาสัมพันธ์จะต้อง “รู้
ทุก ๆ ส่ิงในบางเรื่อง” เรื่องที่น่าจะรู้ลึกคืองานที่รับผิดชอบ ภาระหน้าที่ของตัวเอง และความเป็นไป ความ
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เคลื่อนไหวของหน่วยงานของตัวเอง  นักประชาสัมพันธ์จะต้องลุ่มลึกในเรื่อง  การสื่อสารและการ
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือน าการสื่อสารมาเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์นั่นเอง 
 มาถึงตรงนี้ส ารวจตัวเองหรือยังว่า "รอบรู้ และลุ่มลึกขนาดไหน" หากยังไม่มากพอ ในส่วนนี้
พอที่จะเติมให้เพ่ิมขึ้นได้ด้วยการศึกษาค้นคว้าฝึกอบรมหรือแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการอ่ืน  ๆ ที่ท าให้ส่วนนี้มี
ความสมบูรณ์ที่สุด และอย่าถือค ากล่าวที่ว่า “ความรู้สามารถเรียนทันกันหมด เพียงแต่ขอ เวลาเท่านั้น” 
หากยึดถือวิธีการนี้ท่านก็จะไปไม่ทัน หรือคนอ่ืนเขาแซงหน้าท่านไปหมดแล้ว เริ่มตั้งแต่บัดนี้ ในการเติม 
“ความรอบรู้และลุ่มลึก” ให้กับตัวท่านเอง 
 3. มีความสามารถในการถ่ายทอด นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพจะต้องมีความสามารถสูงในด้านนี้ 
ทั้งถ่ายทอดด้วยการพูด การเขียน ผ่านสื่ออ่ืน ๆ รวมทั้งภาษาท่าทางต่าง ๆ ในการสื่อความหมายให้ บุคคล
อ่ืนได้เข้าใจ เมื่อมีใจรัก มีความรอบรู้และลุ่มลึกแล้ว จะไม่มีประโยชน์ใด ๆ เลย ถ้าหากนักประชาสัมพันธ์ไม่
สามารถถ่ายทอดในสิ่งที่ตัวเองรู้ ตัวเองคิด หรือสิ่งที่คนอ่ืนรู้และคนอ่ืนคิดได้ แทบทุกคนต่างคาด หวังในตัว
นักประชาสัมพันธ์ว่าเป็นนักถ่ายทอดตัวยง การเป็นนักถ่ายทอดที่ดีนั้นจะต้องมีพ้ืนฐานจากการมี ความรู้ การ
จัดล าดับความคิดการเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย เข้าใจสิ่งแวดล้อมรู้วิธีการใช้สื่อต่าง ๆ ที่จะก่อ ให้เกิดการสื่อ
ความหมายที่ด ี
 4. มีความคิดสร้างสรรค์ ในการท างานแทบจะทุกหน้าที่ถ้าขึ้นชื่อว่าเป็น  “พนักงานระดับมือ
อาชีพ” แน่นอนที่สุดผู้ที่เป็นมืออาชีพนั้น จะต้องเป็นบุคคลที่คิดพัฒนาวิธีการท างาน ระบบงาน เนื้องานที่
รับผิดชอบอยู่ตลอดเวลา ในงานประชาสัมพันธ์ยิ่งมีความส าคัญยิ่ง ในการมีความคิดสร้างสรรค์เพราะ 
พฤติกรรมบริโภคข่าวสารของคนเรานั้นมีปัจจัยหลาย ๆด้านมาเป็นอุปสรรคท าให้ข่าวสารทางด้านประชา 
สัมพันธ์อาจจะไม่บรรลุผล นักประชาสัมพันธ์จะต้องพัฒนาความคิดใหม่ ๆ น ากลยุทธ์ ยุทธวิธีแปลก ๆ ใหม่
มาปรับเปลี่ยนในการประชาสัมพันธ์ ซึ่งอาจจะเปรียบได้เหมือนพ่อครัวที่ต้องคิดสูตรท าอาหารใหม่ เรื่อยๆ 
เพ่ือมิให้ผู้บริโภคอาหารจ าเจปฏิเสธที่จะบริโภคทางการประชาสัมพันธ์ ก็เช่นเดียวกันความ คิดสร้างสรรค์จะ
เป็นตัวท าให้งานประชาสัมพันธ์พัฒนาส าเร็จได้ อีกทั้งท าให้นักประชาสัมพันธ์ไม่จ าเจ กับกรอบเดิม ๆ วิธีเดิม 
ๆ รวมทั้งการติดยึดกับบางอย่างจนหนีออกนอกกรอบไม่ได้ การตีบตันทางความ คิดจะเกิดขึ้นได้หากไม่มีการ
พัฒนาการใช้สมองส่วนหน้าในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การใช้ความคิดบ่อย ๆ จะท าให้สมองท างาน
ด้านความคิดสร้างสรรค์ และเม่ือความคิดถูกน ามาใช้แล้วนักประชาสัมพันธ์มีหน้าที่ในการคิดต่อไปอีก 
 5. มีภาวะผู้น า ในการท างานด้านประชาสัมพันธ์จะต้องท าหน้าที่ในการน าความคิด  หรือ ขาย
ความคิด หรือข่าวสารของหน่วยงานต่อกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ภายในหน่วย งานหรือ
การประชาสัมพันธ์ภายนอกก็ตาม นักประชาสัมพันธ์ที่มีภาวะผู้น า (Leadership) จะสามารถสร้างความ
น่าเชื่อถือไว้วางใจจากกลุ่มเป้าหมายมาก ซึ่งมีผลต่อการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้การมีภาวะ
ผู้น าจะเป็นแบบอย่างที่ดีของหน่วยงาน เมื่อใครมาพบเห็นอาจจะกล่าวหรือเข้า ใจได้ว่า “นี่ขนาดนัก
ประชาสัมพันธ์ยังมีภาวะความเป็นผู้น าขนาดนี้แล้ว  ถ้าเป็นผู้บริหารของหน่วยงาน หรือ บุคลากรอ่ืน ๆ 
ก็คงมีความเป็นผู้น าด้วยเช่นเดียวกัน” นี่คือสิ่งสะท้อนต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานที่ส่งผ่าน โดยนัก
ประชาสัมพันธ์ได้ตลอดเวลา และทุก ๆ ย่างก้าว 
 6. มีบุคลิกภาพดี การประชาสัมพันธ์จะต้องสร้างสิ่งต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเข้าใจอันดี
ระหว่างกัน ผู้ที่ท าหน้าที่ที่เรียกกันว่า “นักประชาสัมพันธ์” หรือเป็น “ทูต” ความสัมพันธ์จะต้องสามารถ
สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ติดต่อสัมพันธ์ด้วย ดังนั้น นักประชาสัมพันธ์จะต้องเป็นบุคคลที่มี บุคลิกภาพดี
ทั้งทางกายภาพทางจิตภาพและทางสังคม ในการพัฒนาบุคลิกภาพของนักประชาสัมพันธ์จะได้ กล่าวอย่าง
ละเอียดในตอนต่อไป 
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 7. มีคุณธรรมและจริยธรรม การท างานด้านประชาสัมพันธ์ สิ่งส าคัญที่ยึดถือคือ "ความ โปร่งใส" 
กล่าวคือ ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ไม่ใส่สีเติมกลิ่นต่าง ๆ ให้บิดเบือน การท างานที่ปราศ จากความคิด   อคติกับ
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือ โอนเอนไปในทางที่จะเป็นเครื่องมือของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของหน่วยงาน ย่อมน าพาไปสู่
การน าวิชาชีพด้านนี้ไปใช้ในแนวทางที่ไม่ถูกต้อง นักประชาสัมพันธ์จะต้องยึดถือ ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับ
หน่วยงานเป็นส าคัญ และพึงหลีกเลี่ยงในการท าประชาสัมพันธ์เพ่ือใครคนใดคนหนึ่ง หรือประชาสัมพันธ์
ตัวเอง หากนักประชาสัมพันธ์ท างานดีย่อมเป็นที่ประจักษ์ และประชาสัมพันธ์ตัวเองอย่าง หลีกเลี่ยงไปไม่ได้
อยู่แล้ว ดังนั้นการมีคุณธรรม และ จริยธรรมในวิชาชีพนี้จะช่วยให้การประชาสัมพันธ์นั้น  เป็นเครื่องมือ
น าไปสู่การท างานการบริหารงานที่ถูกต้องได้ “ไม่มีงานประชาสัมพันธ์ชิ้นใด   ที่ส าเร็จได้โดยไม่มี
ความสัมพันธ์กับคนอ่ืน” 
 
3. คุณสมบัติเฉพาะของนักประชาสัมพันธ์ 
 จากคุณสมบัติพ้ืนฐานดังกล่าวข้างต้นของนักประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้การท างานบรรลุตามเป้าหมาย
และมีประสิทธิภาพ นักประชาสัมพันธ์จะต้องมีคุณสมบัติ เฉพาะ คือ เป็น “คนเก่งและคนดี” ซึ่งนัก
ประชาสัมพันธ์จะเป็นคน เก่งใน 4 ด้านด้วยกันดังนี้ คือ 
 1. เก่งคน การเก่งคนของนักประชาสัมพันธ์นั้น หมายความถึงการท างานร่วมกับบุคคลอ่ืน มี ความ
เข้าอกเข้าใจบุคคลอ่ืน หรือกล่าวง่ายๆ ว่าเป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีจะก่อ ให้เกิด
ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ในการท างาน อีกทั้งทีมงานประชาสัมพันธ์ หรือบุคลากรอ่ืนในหน่วย งานมี
ความพึงพอใจเมื่อมาท างานร่วมกับนักประชาสัมพันธ์ การเก่งคนนักประชาสัมพันธ์จะพึงปฏิบัติดังนี้ 
 1.1 ให้ความเป็นมิตรกับบุคคลอื่นก่อน 
 1.2  มีความจริงใจที่แสดงออกต่อกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
 1.3 ไม่ต าหนิ หรือนินทาว่าร้ายบุคคลอื่น  
 1.4 กล้ารับผิด ไม่ซัดทอดบุคคลอื่นเมื่อตัวเองท าผิด 
 1.5 ฟังความคิดเห็นบุคคลอื่น 
 1.6 ให้ความร่วมมือเมื่อมีโอกาส 
 1.7 ยกย่อง ชมเชยสนับสนุนเพื่อนร่วมงานและบุคคลอื่น 
 1.8 ไม่ยกตนและข่มคนอื่น 
 1.9 แสดงออกความมีน้ าใจเสมอต้นเสมอปลาย 
 1.10 ไม่เห็นแก่ตัว 
 1.11 มีจิตใจโอบอ้อมอารีต่อบุคคลอ่ืน 
 
 นอกจากดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ในการเก่งคน คือ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอ่ืน พึงหลีก เลี่ยง
การกระท าในสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายที่มีค าเรียกน าหน้าว่า “ขี้” ที่ไม่พึงประสงค์ จ านวน 30 ประการคือ ขี้เกียจ ขี้
เบื่อ ขี้บ่น ขี้ร าคาญ ขี้จุกจิก ขี้จุ๊ย ขี้คุย ขี้งอน ขี้โม้ ขี้โมโห ขี้แย ขี้ยา ขี้โกง ขี้ขลาด ขี้ประจบขี้เหนียว ขี้โกรธ 
ขี้น้อยใจ ขี้ฟ้อง ขี้กลัว ขี้อาย ขี้ระแวง ขี้ตืด ขี้กังวล ขี้ลืม ขีบ้ึ้ง ขี้โรค ขี้เหล้า ขี้เล่น ขี้หลี 
 นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพจะต้องหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะลายความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพ่ือน  
ร่วมงานและกลุ่มเป้าหมายที่ท าการประชาสัมพันธ์ การเสริมสร้างความมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีจะท าให้นัก
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ประชาสัมพันธ์เป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รับการยอมรับจากบุคคลอ่ืนมากยิ่งขึ้น “ไม่มีงานประชาสัมพันธ์ชิ้นใด
ส าเร็จได้ด้วยดีโดยไม่ลงมือกระท าอย่างชาญฉลาด” 
 2. เก่งงาน  การเก่งงานของนักประชาสัมพันธ์นั้น  หมายถึง งานในหน้าที่ความรับผิดชอบ  
สามารถท างานได้ดี มีผลงานที่พึงพอใจของทุกฝ่ายการเก่งงานนี้เป็นหัวใจหลักเช่นเดียวกัน เพราะถ้า เก่งคน
เพียงอย่างเดียว งานก็ไม่สามารถลุล่วงได้ การเก่งงานของนักประชาสัมพันธ์พังปฏิบัติดังนี้ 
 2.1 ทุ ก งาน จะต้ อ งท าอย่ า ง เป็ น ระบบ  คื อ  ยึ ดการวางแผน  (PLAN) การ เต รี ยม  การ 
(PREPARATION) การด าเนินการ (OPERATION) และการประเมินผล (EVALUATION) 
 2.2 ตรงต่อเวลาทั้งการนัดหมาย และเวลาในการผลิตผลงาน 
 2.3 มีความรับผิดชอบงานในหน้าที่อย่างดีท่ีสุด 
 2.4 มีการบริหาร  การจัดการที่ดี ค านึงถึงความรวดเร็ว ความสะดวก ความสบาย ความถูกต้อง 
และความถูกใจของทุก ๆ ฝ่ายด้วย 
 2.4 มีการพัฒนางานตลอดเวลาโดยเริ่มวิเคราะห์จากจุดที่ “เรายังไม่ดีพอ” และ “เราจะปรับปรุง
อย่างไร” ให้ดีที่สุดดีขึ้นไปกว่าเดิมที่มี 
 2.6 มีการก าหนดมาตรฐานงาน 
 2.7 ค านึงผลงานทั้งคุณภาพและปริมาณควบคู่กันไป 
 การเก่งงานจะท าให้นักประชาสัมพันธ์สามารถด าเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ไปสู่ความส าเร็จ และ
การเก่งงานนั้นจะต้องยึดถือการท างานอย่างเป็นระบบเป็นส าคัญ 
 3.  เก่งคิด การเก่งคิดของนักประชาสัมพันธ์ หมายถึงมีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งน าความ คิด
สร้างสรรค์ดังกล่าวมาพัฒนางานทางด้านประชาสัมพันธ์ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์นักประชาสัมพันธ์ 
พึงปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 3.1 มีความปรารถนาและความอยากรู้อย่างแรงกล้าในการคิด ไม่ท้อถอย มีแรง จูงใจภายในเพ่ือคิด
หาค าตอบมาให้ได ้
 3.2 ตั้งค าถาม หรือมีข้อสงสัยตลอดเวลาว่า “ท าไม” (WHY) และ “ท าไมไม่” (WHY NOT) และ
พยายามค้นหาค าตอบให้ได ้
 3.3 ไม่ติดยึดกับกรอบเก่า ๆ หรือวิธีแบบเดิม ๆ ควรมีการริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ 
 3.4 ฝึกฝนเชาว์ปัญญาเพ่ือให้สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 3.5 ฝึกความมีสมาธิจะท าให้จิตใจจดจ่อกับสิ่งที่คิด และเมื่อมีสมาธิจะท าให้สตินิ่งท าให้เกิดความคิด
ใหม่ได ้
 3.6 การลงมือคิดบ่อย ๆ ท าให้เกิดความเคยชิน และมีความคิดแตกฉานการเป็นคนเก่งคิด หรือมี
ความคิดสร้างสรรค์นั้น จะช่วยให้งานทางด้านการประชาสัมพันธ์ เกิดความสัมฤทธิ์ผลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
งานทางด้านการเขียนบท หรือ สปอตต่าง ๆ รวมทั้งการคิดค าขวัญของหน่วยงานการจัดนิทรรศการ การ
เขียนข่าว ตลอดจนงานทางด้านศิลปะต่าง ๆ ดังนั้น นักประชาสัมพันธ์จะต้องมีการพัฒนาด้านความคิด
สร้างสรรค ์โดยมีขั้นตอนในการคิดดังนี้ 
 1) ระบุเรื่องที่จะคิดเพ่ือชี้ชัดไปยังประเด็นที่จะคิด 
 2) คิดโดยให้ความคิดไหลพรั่งพรูออกมามากท่ีสุด โดยคิดท้ังทางเดียว หลาย ๆ ทาง ทุก ๆมิติ หลาย 
ๆ เงื่อนไข 
 3)  จัดกลุ่มความคิดต่าง ๆ ที่ได้มาจากการคิดให้เป็นหมวดหมู่ 
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 4) คัดเลือกความคิดที่ต้องการน ามาใช้งานใดพยายามตอบค าถามว่า  “ท าไมเรา จึงเลือก” และ 
“ท าไมไม่เลือกความคิดอื่น ๆ” 
 5) ตกแต่งความคิด และขยายความคิดที่เลือกให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 6) น าไปใช้งานและติดตามผลการใช้ความคิดนั้น ๆ เพ่ือเป็นข้อมูลในการคิดใน โอกาสต่อไป
สติปัญญาของมนุษย์นั้น ถ้าหากถูกยืดขยายออกไปด้วยความคิดใหม่ ๆ แล้วมันไม่มีวันจะกลับสู่สภาพเดิมได้
เลย ดังนั้น ความคิดสร้างสรรค์ของนักประชาสัมพันธ์ จึงเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่ ต้องพัฒนาเพ่ือค้นหา
แนวทางและรูปแบบใหม่ ๆ มาปรับปรุงและพัฒนางาน 
 4. เก่งเรียน การก่งเรียนของนักประชาสัมพันธ์ หมายถึง เก่งในการศึกษาใฝ่หาความรู้เพ่ิมเติม เพ่ือ
น ามาประกอบการใช้งานด้านการประชาสัมพันธ์การเก่งเรียนนักประชาสัมพันธ์พึงปฏิบัติดังนี้ 
 4.1 สนทนาหรือพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้ที่มีประสบการณ์ในทุก ๆ โอกาสที่มี นักประชาสัมพันธ์
จะต้องอาศัยเทคนิคการมีมนุษย์สัมพันธ์ในการดูดซับความรู้จาก แหล่งความรู้ที่เป็นบุคคล เพราะ จะท าให้
นักประชาสัมพันธ์ได้ความรู้เพ่ิมเติมมาโดยทางลัดเพราะประสบการณ์ต่าง ๆ ที่สะสมมาของบุคคลอ่ืนต้องใช้
เวลาในการท าความเข้าใจค้นคว้าทดลองจนได้ข้อสรุปมาแล้ว ดังนั้นนักประชาสัมพันธ์ได้สนทนา หรือพูดคุย
กับผู้มีประสบการณ์ในงานประชาสัมพันธ์เท่ากับรับอาหารสมองที่เป็นอาหารชนิดส าเร็จรูปเพียงแต่ว่านัก
ประชาสัมพันธ์จะต้องรู้จักเลือกดัดแปลงปรับปรุงเมื่อจะน ามาใช้งานต่อไปอย่าลืมค ากล่าวที่ใช้ได้ทุกยุคทุก
สมัย คือ “คบบัณฑิต บัณฑิตจะพาไปหาผล”ผลตัวนี้คือความส าเร็จนั่นเอง 
 4.2 ศึกษาจากการอ่านหนังสือต ารา วารสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในปัจจุบันสื่อทางด้านสิ่งพิมพ์ในบ้าน
เรานั้นมีมากมายมีการผลิตต าราวิชาการต่าง ๆ เพ่ิมขึ้นการศึกษาจากสิ่งเหล่านี้ จะท าให้นักประชาสัมพันธ์
ท างานที่ยึด “หลักการ” มีทฤษฎีหรือหลักการรองรับจะได้ต้อง “ความรู้สึก” หรือ “หลักของตัวเอง” 
ออกไป 
 4.3 ศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนทางด้านนี้โดยตรง โอยอาจจะเรียนเจาะลึกเฉพาะด้านก็
ได้ เช่น ถ้าจบปริญญาตรีทางด้านนิเทศศาสตร์ วิชาเอกประชาสัมพันธ์มาแล้ว อาจจะศึกษาต่อทางด้าน
จิตวิทยา จะได้น ามาวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย หรือศึกษาทางด้านการบริหาร จะได้น า มาบริหารจัดการงาน
ด้านประชาสัมพันธ์ หรือศึกษาต่อทางด้าน การสื่อสารมวลชน เป็นต้น การศึกษาต่อใน สถาบันการศึกษา นัก
ประชาสัมพันธ์จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมทั้งวิชาการที่จะท าการทดสอบ และการเข้าสู่การสัมภาษณ์ อย่างไรก็
ตามถ้าหากเปรียบเทียบกับผู้ที่จบการศึกษาจากด้านอ่ืน  ๆ มา เมื่อเปรียบเทียบกับทางด้านนิเทศศาสตร์ 
โดยเฉพาะทางวิชาเอกประชาสัมพันธ์แล้วในส่วนของการเข้าสัมภาษณ์นั้นทั้งบุคลิก  ท่าทาง การพูด การ
แสดงออกทั้งความคิดและการกระท าน่าจะได้เปรียบกว่า เพียงแต่ต้องถามตัวเองก่อนว่า “พร้อมและเอาจริง
เอาจังกับการศึกษาต่อหรือยัง” 
 4.4 ฝึกอบรมในวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นการฝึกอบรมระยะสั้นหรือระยะยาวซึ่งจะแตกต่างกับ
การเข้าไปศึกษาในสถาบันการศึกษา ซึ่งต้องใช้เวลามากกว่าการฝึกอบรมเป็นการพัฒนาความรู้ ทัศนคติ 
ทักษะเพ่ิมเติมเฉพาะด้าน เช่น การฝึกอบรมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เทคนิคการ เขียนข่าว การสร้าง
ภาพลักษณ์ หรือหัวข้ออ่ืน ๆ ที่เหมาะสมและน ามาใช้ประโยชน์ในการท างานซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงาน
สถาบันการศึกษา และสถาบันทางด้านการพัฒนาบุคลากรของเอกชนจัดฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ซึ่ง
บริการทั้งจัดเฉพาะส าหรับหน่วยงาน และรับสมัครจากหลาย ๆ หน่วยงานมาฝึกอบรมด้วยกัน 
 การพัฒนาตัวเองด้านการศึกษาหาความรู้นั้น เป็นสิ่งที่นักประชาสัมพันธ์จะต้องกระท าเพราะ
วิทยาการสมัยใหม่เกิดขึ้นทุกขณะจะท าให้เราท าการประชาสัมพันธ์ได้ทันกับความเปลี่ยนแปลงไปใน  ทุก ๆ 



การเป็นนักประชาสมัพนัธม์ืออาชีพ     รองศาสตราจารย ์ดร. วทิยาธร  ท่อแกว้ 

สาขาวชิานิเทศศาสตร ์ มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

9/15 

ด้านอย่าให้ ใครเขาพูดกันว่า "คนในฝ่ายประชาสัมพันธ์เป็นเต่าล้านปี " วิทยาการสิ่งใดเกิดขึ้น  นัก
ประชาสัมพันธ์ควรจะทราบเป็นรายแรกความรู้ที่นักประชาสัมพันธ์จะต้องศึกษามีด้วยกันสามด้านคือ 
 1) ความรู้เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์โดยตรง 
 2) ความรู้เกี่ยวกับการท างานร่วมกัน 
 3) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารหรือการจัดการถ้าหากพิจารณาตามต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ  
ผู้บริหารงานด้านประชาสัมพันธ์จะเน้นทางการบริหารส่วนผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์จะเน้นความรู้
เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ โดยตรงแต่ความรู้เกี่ยวกับการท างานร่วมกันนั้น  ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานจะต้องศึกษาด้วยกัน ทั้งสิ้น 
 5. คนดี การเป็นคนดีเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อผู้ปฏิบัติงานในทุกวงวิชาชีพ และโดยเฉพาะ อย่างยิ่ง
ในแวดวงนักประชาสัมพันธ์นั้นต้องการ “คนดี” เป็นอย่างมาก เพราะผู้ที่ท างานกับข้อมูลข่าว สารจะต้อง
เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะเป็น “คนดี” เช่น ใส่ยาพิษ หรือสีสรรลงไปในข่าวสารนั้น ซึ่งจะเกิดผล (Effect) 
ต่าง ๆ ที่ไม่พึงประสงค์ได้กับกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ การเป็นคนดีนั้นจตะท าให้นักประชาสัมพันธ์เป็นตัว
ของตัวเองปราศจากการครอบง าทางด้านต่าง ๆ ไม่ว่าสิ่งล่อใจต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือความโอนเอนไม่
เป็นกลาง หรือไม่เป็นธรรมเกิดข้ึนในจิตใจของนักประชาสัมพันธ์ ซึ่งนักประชาสัมพันธ์พึงปฏิบัติดังนี้ 
 5.1 คนดีย่อมปฏิบัติความดีเสมอต้นเสมอปลาย 
 5.2 คนดีย่อมรักษาความเรียบร้อยไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวายระหว่างกัน 
 5.3 คนดีย่อมมีสัมมาคารวะต่อทุก ๆ คน 
 5.4 คนดีย่อมมีกริยาเป็นที่รักของบุคคลอื่น 
 5.5 คนดีย่อมปฏิบัติงานดีความรับผิดชอบ 
 5.6 คนด ีย่อมเป็นผู้ใจดีมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  5.7 ค น ดี
ย่อมรักษาความซือ่สัตย์สุจริต 
 5.8 คนดีย่อมไม่ประพฤติชั่วทั้งปวงนักประชาสัมพันธ์เป็นผู้ปฏิบัติงาน  เช่นเดียวกับบุคคลในวิชาชีพ
อ่ืนๆ “คนดี” เป็นสิ่งหนึ่งที่ท าให้นักประชาสัมพันธ์อยู่เหนือจิตใจบุคคลอ่ืน ๆ สามารถสร้างการยอมรับ และ
ไว้วางใจได้ รวมทั้ง “คนดี” จะได้เป็นแบบอย่างแก่บุคคลอื่น ๆ ทั้งในหน่วยงาน และผู้พบเห็นอ่ืน ๆ  
 การเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดีกว่า หรือการเป็นนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ ซึ่งจะต้องมีองค์ประกอบ
ทั้งคนเก่ง คือ  เก่งคน  เก่งงาน เก่งคิด  เก่งเรียน  และคนดี  ซึ่งอาจจะเปรียบเทียบเสมือน “นักกระบี่ใน
ยุทธจักรที่มีทั้งกระบวนยุทธ เพลงกระบี่ ลีลาการต่อสู้ และวิเคราะห์คู่ต่อสู้ได้อย่างทะลุทะลวง อีกทั้ง มี
กระบี่ท่ีคมกริบคู่ใจ ผนวกกับมีคุณธรรมประจ าใจด้วย” 
 
4. การพัฒนาบุคลิกภาพของนักประชาสัมพันธ์ 

บุคลิกภาพเป็นลักษณะโดยรวม ของแต่ละบุคคลที่แสดงออกมาให้เห็นภายนอก ซึ่งการแสดงออกให้
เห็นภายนอกนี้มีผลมาจากบุคลิกภาพภายในด้วย นักประชาสัมพันธ์เป็นที่คาดหวังของคนท่ัวไปว่าจะต้องเป็น
บุคคลที่มีบุคลิกภาพดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพแรกท่ีปรากฏเห็นนักประชาสัมพันธ์นั้นเป็นบุคลิกภายนอก หรือ
ที่เรียกกันว่า “บุคลิกภาพทางด้านกายภาพ” การที่จะมีบุคลิกภาพทางกายภาพที่ดีนั้น นักประชาสัมพันธ์
จ าเป็นต้องมีการฝึกฝนพัฒนาจนแสดงออกเป็นธรรมชาติ  การพัฒนาบุคลิกภาพทางด้านกายภาพของนัก
ประชาสัมพันธ์ที่ส าคัญมี 6 ประการด้วยกัน คือ 
 1.  การมอง (The way you look) สายตาการมองของนักประชาสัมพันธ์เป็นภาพที่ปรากฏเห็น
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ต่อหน้าบุคคลอ่ืนซึ่งจะบ่งบอกถึงท่าทีของนักประชาสัมพันธ์ว่ามีทัศนคติในเชิงบวกหรือลบ  หรือการแสดง
ออกมานั้นเบื้องหลังก าลังคิดอะไรอยู่ สายตาในการมองจะบ่งบอกได้ ดังนั้นความคาดหวังในบุคลิกภาพที่ดี
ของนักประชาสัมพันธ์ในการมองนั้นเป็นการมองสะท้อนถึงจิตใจที่มีความรัก ความเมตตา ความปรานี การ
ยกย่อง การเห็นใจ การให้ก าลังใจ ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ใด ถ้าหากมีใครบอกว่า “สายตาของเธอดุจัง” 
หรือ “มองสายตาที่เหยียดหยาม” พึงต้องแก้ไขให้เป็นการมองที่ให้ความส าคัญ  ให้เกียรติต่อทุกคน 
โดยเฉพาะการกวาดสายตาในโอกาสที่ปรากฏตัวในการพูดนั้นจะต้องกวาดสายตาให้ทั่วถึง และมองด้วย
ความความชื่นชมยินดี 
 2.   การแต่งกาย (The way you dress) การแต่งกายของนักประชาสัมพันธ์เป็นสิ่งที่รับรู้ได้ทันที
เมื่อพบเห็น โบราณได้กล่าวไว้ว่า “ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง” เป็นเครื่องบ่งบอกถึงความส าคัญได้
ว่าการแต่งกายนั้นเป็นสิ่งส าคัญส าหรับนักประชาสัมพันธ์ แต่การแต่งกายอย่างไรให้เกิดบุคลิกภาพที่ดีเป็นสิ่ง
ที่นักประชาสัมพันธ์ต้องศึกษาและค้นหาค าตอบเพราะคนเรานั้นมีความแตกต่างทางด้านรูปร่าง  ขนาด 
น้ าหนัก สีผิวและส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย ดังนั้นจึงไม่มีสูตรส าเร็จว่านักประชาสัมพันธ์จะแต่งตัวอย่างไร แต่มี
แนวทางกว้าง ๆ ที่ควรยึดถือคือ 
  2.1  มีความสุภาพเรียบร้อย 
                2.2  มีความสะอาด 
                2.3  มีความเหมาะสมกับกาลเทศะ 
                2.4  มีรสนิยมที่ด ี
                2.5  มีความน่าดู  
 สิ่งที่น่าสนใจก็คือ การมีรสนิยมและความน่าดูจะต้องศึกษาหาค าตอบว่าแต่ละคนนั้นเหมาะสมกับ
แบบไหน เช่น คนอ้วนไม่ควรใส่ชุดกระโปรงสั้น ๆ และเสื้อผ้าลายขวาง หรือคนผิวด าไม่ควรสวมใส่ชุดสีเขียว
หรือแดงจัดฯลฯ สิ่งหนึ่งที่จะเป็นกระจกสะท้อนได้ว่าเราจะแต่งกายอย่างไรนั้น คือ เพ่ือนร่วมงาน และผู้พบ
เห็นจะเป็นกระจกบานส าคัญท่ีจะเป็นคนตรวจเช็คให้ว่านักประชาสัมพันธ์เหมาะสมหรือไม่ 
 การแต่งกายรวมไปถึงการแต่งหน้า แต่งผม แต่งเล็บด้วย บุคลิกภาพทางด้านการแต่งกายนี้เป็นสิ่งที่
ผู้พบเห็นมักจะใช้เป็นเครื่องตัดสินอย่างหนึ่งว่าคนคนนี้มีรสนิยมหรือมีความเป็นผู้ดีหรือไม่ อย่างไรก็ตามการ
แต่งหน้าที่พอดี ทรงผมที่เหมาะสมกับหน้าที่การงาน หรือการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมเน้นความสุภาพ
เรียบร้อยเป็นหลักส าคัญ เพราะนักประชาสัมพันธ์จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของคนในหน่วยงาน  นอกจากนี้
เครื่องประดับควรใส่แต่พอดี เช่น ตุ้มหู ไม่ใหญ่เกินไปขนาดถึงกับกล่าวล้อเลียนกันว่า “ใส่ล้อยางรถยนต์” 
หรือ “แม่ค้าขนมเปียกปูน” เป็นต้น 
 นอกจากนี้การแต่งกายของนักประชาสัมพันธ์เป็นภาพลักษณ์  ของหน่วยงานนักประชาสัมพันธ์
จะต้องแต่งกายมาให้พร้อมที่สุดตลอดเวลาตั้งแต่เดินทางมาจากบ้าน  และควรส ารวจตัวเองตลอดเวลาควร
หลีกเลี่ยงการแต่งหน้า แต่งกาย แต่งผมที่โต๊ะท างาน หรือขณะปฏิบัติหน้าที่บุคลิกภาพการแต่งกาย แต่งหน้า 
แต่งผมที่ไม่เหมาะสมส าหรับงานประชาสัมพันธ์มีดังนี้คือ 
 1   เสื้อผ้าสีเด่นจนเกินไป 
 2   เสื้อผ้ารัดรูปร่างและเน้นสัดส่วนของร่างกายมากเกินไป 
 3   กระโปรงสั้นหรือยาวเกินไป 
 4   กระโปรงเว้าแหว่ง หรือผ่าจนเห็นต้นขา 
 5   เข็มขัดมีขนาดเส้นโตเกินไป 
 6   สวมรองเท้าล าลอง หรือสวมรองเท้าแตะ 
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 7   เสื้อลายฉลุที่เห็นสัดส่วนร่างกายได้ชัดเจน 
 8   เสื้อมีคราบด าที่ปกและแขน 
 9   ผูกเนคไทยาวหรือสั้นกว่าระดับเข็มขัดมากเกินไป 
 10   รองเท้าไม่สะอาด และถุงเทา้มีกลิ่นอับ 
 11   ชุดเสื้อผ้าตั้งใจ เปิดเผยหรือปกปิดร่างกายจนเกินไป 
 12   มีหนวดยาวสกปรก ไม่เป็นระเบียบ 
 13   ฟันเหลือง หรือด า เนื่องจากไม่สะอาด 
 14   ผมยาว รุงรัง ไม่หวีให้เป็นระเบียบ และมีรังแค 
 15   บริเวณใบหน้า ห ูมีคราบมัน 
 16   เล็บมือยาว ด า และไม่สะอาด 
 17   ร่างกายมีกลิ่นตัวแรง หรือใช้น้ าหอมที่มีกลิ่นแรงเกินไป 

18 ทาปากสีเข้มมาก และไม่เหมาะสมกับเสื้อผ้าและสีผิว 
 
 ดังนั้น นักประชาสัมพันธ์จะต้องค านึงถึงด้านการแต่งกาย เพราะจะช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพได้ 
“การมีบุคลิกภาพทางด้านการแต่งกายดีไม่จ าเป็นต้องสวมใส่ของที่มีราคาแพง เพียงแต่ว่าอยู่ที่ศิลปะ
การแต่งอย่างไรให้ดูดี และเหมาะสมมากกว่า” หรือ “เสื้อผ้าที่ดีถ้าหากอยู่บนเรือนร่างท่ีไม่สะอาด มีกลิ่น
ไม่พึงปรารถนา การแต่งกายครั้งนั้นก็ไร้ความหมายไปทันที” 
 3.   การพูด (The way you talk) การพูดเป็นสิ่งที่ผู้พบเห็นคาดหวังว่าจะต้องสอดคล้องกันทั้ง
การมอง การแต่งกาย โดยเฉพาะนักประชาสัมพันธ์จะต้องเป็นบุคคลที่พูดได้ดีกว่าใคร ๆ เพราะเป็นผู้ที่ต้อง
ท าหน้าที่เกี่ยวกับการพูดอยู่แล้วโดยตรง ดังนั้นนักประชาสัมพันธ์จะต้องพัฒนาการพูดไม่ว่าจะเป็นการ
สนทนา การสัมภาษณ์ การพูดในที่สาธารณะชนให้เกิดความประทับใจ และความส าเร็จให้ได้ซึ่งรายละเอียด
วิธีการพัฒนาในเรื่องนี้ได้หยิบยกมากล่าวในตอนที่ผ่านมาแล้ว 
 4.   การเดิน (The way you walk) การเดินจะต้องเน้นความสง่างามเดินตัวตรง เป็นจังหวะย่าง
ก้าวที่พอดี อกผายไหล่ผึ่ง ไม่มีเสียงดัง ก้าวไปด้วยความมั่นใจรู้สึกมั่นคง ไม่ควรค่อย ๆ ก้าวย่าง หรือก้าวถี่
เกินไปอาจจะท าให้หกล้มได้ ในขณะที่เดินไม่ก้มหน้ามองพ้ืนตลอดเวลา 
 5.  การแสดงท่าทาง (The way you acts) ท่าทางการแสดงออกของนักประชาสัมพันธ์จะต้องดู
แล้วน่าประทับใจไม่ว่าจะเป็นการยืน การโน้มตัว การใช้มือท่าทางท่ีไม่ควรแสดงออกเม่ืออยู่ต่อหน้าบุคคลอ่ืน
หรือสาธารณชน เช่น กุมมือหรือกุมขมับ ยืนแอ่นตัว ยืนถ่างขา มือล้วงกระเป๋า มือป้ายหรือแคะบริเวณจมูก 
มือแกะสิ่งของที่มีอยู่รอบข้าง มือเกาส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เขย่าเท้า ยักไหล่ขณะที่พูด แลบลิ้น กระพริบตา
ถี่มาก ท าปากในรูปร่างที่ผิดปกติไปจากธรรมดา ฯลฯ ท่าทางเหล่านี้ถ้าหากท าจะก่อให้เกิดภาพลบต่อตัวนัก
ประชาสัมพันธ์เอง บางคนมีปัญหาท่าทางเนื่องจากขวยเขินรู้สึกว่ามืออยู่ไม่เป็นสุข ไม่ทราบว่าวางไว้ต าแหน่ง
ใด เลยแสดงออกไปในทางไม่เหมาะสม เช่น เอามือมาลูบผมบ้าง ล้วงกระเป๋าบ้าง เพ่ือบุคลิกที่ดีนั้นมือควร
อยู่ข้าง ๆ ล าตัว หรือใช้มือประกอบท่าทางในการพูดได้ การแสดงท่าทางเป็นสิ่งที่เสริมให้ การมอง การแต่ง
กาย การพูด และการเดินเป็นสิ่งที่สมบูรณ์ข้ึนในการปรากฏตัว 
 
 ทั้งห้าประการดังกล่าวมาข้างต้นเป็นบุคลิกภาพทางกายภาพ ที่นักประชาสัมพันธ์ต้องตระหนักและ
ให้ความส าคัญ เพราะถ้าหากรักงานด้านนี้และจะเอาดีในงานด้านนี้อย่าลืมพัฒนาในส่วนต่าง  ๆ ทั้งหก
ประการนี้ นอกจากท่านจะเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่มีบุคลิกภาพดีแล้วท่านยังเป็นบุคคลที่มีบุคลิกภาพดี ที่น่า
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ประทับใจของผู้พบเห็นทั่วไปในสังคมด้วย 
 
5. การสร้างและพัฒนาความน่าเชื่อถือ และความประทับใจ 
 ในการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ ผู้ท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จะต้องติดต่อสื่อสารกับบุคคล
อ่ืนตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มเป้าหมายที่ท าการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้การท าการประชาสัมพันธ์
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้นมีปัจจัยหลายด้านที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จดังกล่าว 
และปัจจัยด้านหนึ่งที่มีความส าคัญมากในฐานะเป็นผู้ส่งสารคือ “ความน่าเชื่อถือไว้วางใจ” และ “การสร้าง
ความประทับใจ” 
 นักประชาสัมพันธ์เปรียบเสมือนหน้าตาของหน่วยงาน หากการแสดงออกของนักประชาสัมพันธ์ถึง
ขั้นผู้พบเห็นที่เรียกว่า “ไม่ชอบหน้า” แล้วย่อมส่งผลเสียกับหน่วยงานนั้น ผู้ที่ติดต่อด้วยไม่ว่าระยะสั้นหรือ
ระยะยาวก็จะไม่เชื่อถือไว้วางใจ แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าหากผู้พบเห็น ผู้ที่ติดต่อด้วยเกิดความรู้สึก “ชอบ
หน้า” หรือ “ประทับใจ” ก็จะท าให้การด าเนินการทุกอย่างเป็นไปได้อย่างราบรื่น อีกท้ังผู้พบเห็นจะเป็นผู้ให้
ข้อมูลข่าวสารที่ดีต่อบุคคลอ่ืน ๆ อีก ดังนั้นนักประชาสัมพันธ์จะต้องตระหนักและให้ความส าคัญในการ
แสดงออกถึงบุคลิกภาพท่ีน่าเชื่อถือ ไว้วางใจ เพ่ือสร้างความประทับใจนั่นเอง 
 การสร้างความเชื่อถือไว้วางใจให้แก่ผู้พบเห็น นักประชาสัมพันธ์จะต้องปฏิบัติตัวด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. การสื่อสาร (Communication) เป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่ง เพราะการสื่อสารเป็นตัวกลางที่สื่อ
ความเข้าใจที่ดีระหว่างกัน นักประชาสัมพันธ์จะต้องสื่อสารได้เป็นอย่างดี บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยยึด 
หลักแรก “ความชัด” คือ ชัดเจนในเนื้อหาสาระ  ชัดเจนในภาษา ชัดเจนด้วยเหตุผล  หลักที่สอง 
“ความชอบ” คือ ความชอบของผู้รับสาร การสื่อสารแต่ละครั้งต้องวิเคราะห์ผู้รับสารว่ามีความชอบอะไร ถ้า
สื่อสารในสิ่งที่เขาไม่ชอบย่อมเกิดปัญหาความคิดเห็นที่ขัดแย้ง ดังนั้น นักประชาสัมพันธ์จะต้องให้ข้อมูล
ข่าวสารที่ก่อให้เกิดความชอบให้ได้ หลักที่สาม “ความเชื่อ” คือนักประชาสัมพันธ์จะต้องมีเชื่อในสิ่งที่สื่อสาร 
และเชื่อว่าการประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือทางการบริหารด้วย ถ้าหากมีความเชื่อแล้วก็จะเกิดผล หลักที่ 4 
“การช่วย” คือ การสนับสนุนซึ่งกันและกัน หากนักประชาสัมพันธ์สื่อสารที่มีความชัด ความชอบ มีความ
น่าเชื่อถือ ในท้ายที่สุดผู้รับสารก็จะช่วยสนับสนุนความคิดนั้น เกิดพฤติกรรมคล้อยตาม และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้ 
 2. ความม่ันใจในตัวเอง (Self Confidence) การมีความเชื่อมั่นในตนเองนั้นเกิดจากการที่นัก
ประชาสัมพันธ์มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ อย่างชัดแจ้ง ปราศจากความกลัวต่าง ๆ ที่จะครอบง า 
โดยเฉพาะความกลัวในสิ่งที่ไม่รู้ ดังนั้นนักประชาสัมพันธ์ที่ดีจะต้องมีความ "รอบรู้ และลุ่มลึก" กล่าวคือ มี
ความรู้ ความเข้าใจใน “ทุกเรื่องในบางสิ่ง” และเข้าใจใน “บางสิ่งในทุกเรื่อง” การแสวงหาความรู้ด้านต่าง 
ๆ เช่น การศึกษา การฝึกอบรม การเติมความสามารถให้เหมาะสมกับการท างานในหน้าที่ที่เรียกว่า “มือ
อาชีพ” และเติมความเชื่อมั่นของนักประชาสัมพันธ์สู่การเป็นนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพนั่นเอง 
 3. ความคล่องแคล่วว่องไว (Alert and Active) ในการท างานด้านการประชาสัมพันธ์ นัก
ประชาสัมพันธ์จะต้องแสดงออกในการปฏิบัติงานอย่างคล่องแคล่วและว่องไว  กระฉับกระเฉง แต่อยู่บน
พ้ืนฐานของความละเอียดรอบคอบ หากนักประชาสัมพันธ์แสดงออกอาการเฉื่อยชา อืดอาดยืดยาด หรือช้า 
ก็จะท าให้ผู้พบเห็นเกิดความไม่ม่ันใจ ไม่เกิดความศรัทธา และเชื่อถือได ้
 4. การตรงต่อเวลา  (Punctuality) เวลาเป็นสิ่ งที่ มีความส าคัญอย่างมากในแวดวงนั ก
ประชาสัมพันธ์ทุกคน รวมทั้งผู้ท างานในทุกๆ วงการจะต้องตรงต่อเวลานัดหมายในการพบปะพูดคุย การ
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สนทนา หรือเวลาในการส่งงาน ซึ่งการกระท าเช่นนี้จะก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ ถ้าหากนักประชาสัมพันธ์
ผ่อนผัน ผัดผ่อนหรือเลื่อนนัดอยู่เป็นประจ า จะท าให้ผู้ที่ติดต่อด้วยเรียนรู้ว่า "นักประชาสัมพันธ์เชื่อถือไม่ได้" 
 5. การให้ความส าคัญกับบุคคลอ่ืน (Considerate) เป็นการแสดงออกของนักประชา-สัมพันธ์
อย่างหนึ่งที่เข้าใจกับบุคคลที่เราติดต่อสื่อสารด้วย หากนักประชาสัมพันธ์ได้ค านึงถึงประการนี้ก็จะก่อให้เกิด
ความเข้าใจอันดีระหว่างกันได้ การเอาใจเขามาใส่ใจเรานั้น ปฏิบัติง่าย ๆ ก็คือ ลองถามตัวเองว่าอะไรที่เรา
ชอบ อะไรที่เราไม่ชอบ อะไรที่เราพึงพอใจ ถ้าหากว่าเราชอบ เราพึงพอใจ ผู้ที่ติดต่อสื่อสารกับเราเขาก็เกิด
พฤติกรรมเช่นนั้นด้วย  
 6. การปรากฏตัว (Appearance) การปรากฏตัวของนักประชาสัมพันธ์จะต้องเหมาะสมกับ
สถานที่ กาลเทศะ ภาพที่ปรากฏเห็นไม่ว่าเป็นการแต่งกาย เสื้อผ้า หน้าตา ผม เท้า มือ เล็บ ปาก จะต้อง
ค านึงถึงความสะอาดเป็นส าคัญ นอกจากนี้การเดิน การยืน การเคลื่อนไหวจะต้องมีความเหมาะสม ซึ่งการ
ปรากฏตัวนี้เป็นบุคลิกภาพภายนอกท่ีมีความส าคัญยิ่งในการสร้างความน่าเชื่อถือไว้วางใจ 
 7. ความมีชีวิตชีวา (Motion Create Emotion) การแสดงออกของนักประชาสัมพันธ์จะต้องมี
ชีวิตชีวา ยิ้มแย้มแจ่มใส จริงใจ ร่าเริง เปิดเผย ทุกอิริยาบทที่แสดงออกเป็นความมีชีวิตชีวา การแสดงออก
ดังกล่าวนั้นจะต้องกระท าอย่างธรรมชาติ ไม่เสแสร้ง และเกิดขึ้นได้จากพ้ืนฐาน       “อารมณ์ดีมีความสุข” 
ดังนั้น นักประชาสัมพันธ์จะต้องเป็นคนที่อารมณ์ดี มีความสุข สรรค์สร้างความมีชีวิตชีวาให้แก่ผู้พบเห็น 
 จาก 7 ประการดังกล่าว นักประชาสัมพันธ์จะต้องส ารวจตัวเอง ค้นหาข้อบกพร่องและสร้างในส่วน
ที่ยังขาด พัฒนาในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ หากท่านสามารถปรับปรุงได้จนเกิดผลส าเร็จ ท่านก็จะได้ชื่อว่าเป็น
คนที ่“น่าเชื่อถือไว้วาง” คนหนึ่ง 
 
 นอกจากการสร้างความเชื่อถือไว้วางใจแล้ว นักประชาสัมพันธ์เป็นที่คาดหวังของผู้ที่ติดต่อสื่อสาร
สัมพันธ์ด้วยว่าจะต้องเป็นบุคคลที่น่าประทับใจ ทั้งนี้เพราะถ้าหากกลุ่มเป้าหมายหรือบุคคลอ่ืนประทับใจใน
ทีมงานนักประชาสัมพันธ์แล้ว  จะก่อให้ เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานนั้น  ๆ ส่งผลต่องานการ
ประชาสัมพันธ์อ่ืน ๆ โดยตรง ดังที่กล่าวไว้ในตอนต้นว่า “งานประชาสัมพันธ์เป็นด้านหน้า” ของการ
ติดต่อสื่อสาร ดังนั้น นักประชาสัมพันธ์ทุกคนในทีมงานจะต้องสร้างความประทับใจให้ได้  ชนิดถึงขั้นที่
เรียกว่า “เข้าไปนั่งในใจของผู้พบเห็น” และต่อไปนี้เป็นเทคนิคสร้างความประทับใจซึ่งประกอบด้วย 10 
ประการดังนี้ 
 1. มองสบสายตา ในการสื่อสารระหว่างกันนั้น ควรให้ความส าคัญต่อบุคคลที่มาติดต่อสื่อสารด้วย 
โดยการสบสายตาในการสนทนา เป็นการให้เกียรติ และให้ความส าคัญไปพร้อม ๆ กัน การสบสายตาจะ
ก่อให้เกิดความเปิดเผยและเปิดใจ 
 2. ปราศรัยทักทาย ในโอกาสที่พบกันไม่ว่าเป็นพนักงานในหน่วยงานเดียวกัน หรือ ลูกค้า ผู้ที่เป็น
แขกเข้ามาในหน่วยงานของเรา การกล่าวทักทายจะก่อให้เกิดความเป็นมิตรไมตรี ค าว่า     “สวัสดีครับ" 
"ขอบคุณคะ” จะต้องติดปากของนักประชาสัมพันธ์ตลอดไป 
 3. กระจายรอยยิ้ม การยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นการเปิดความสัมพันธ์ที่ดี ท าให้บรรยากาศทุกอย่าง
เป็นไปในเชิงบวก ถ้าใครกล่าวถึง “นักประชาสัมพันธ์คนนี้ วันนี้ไม่ทราบไปกินรังแตนมาจากไหน” 
บรรยากาศในหน่วยงานและการท างานประชาสัมพันธ์ก็จะไม่บรรลุผลเท่าที่ควร  ผู้ที่เป็น “เสือยิ้มยาก” คง
จะต้องฝึกฝนการยิ้มให้เกิดเป็นการยิ้มจาก 
ใจโดยอัตโนมัติ 
 4. ให้ความส าคัญ  การท าการประชาสัมพันธ์ที่ดีนั้น จะต้องรู้จักการให้ความส าคัญกับบุคคลอ่ืน 
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เช่น วันคล้ายวันเกิดบุคคลส าคัญในวงการสื่อมวลชน การเยี่ยมเยียนผู้ที่มีบทบาทต่องานประชาสัมพันธ์กับ
หน่วยงานของเรา หรือ บุคลากรภายในหน่วยงานมาขอบริการบางอย่าง นักประชาสัมพันธ์จะต้องจัดล าดับ
ความส าคัญ การให้ความส าคัญมีวิธีการแสดงออกมากมาย การแสดงออกเท่ากับเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและ
กัน 
 5. ฉันจ าคุณได้ การท าการประชาสัมพันธ์จะต้องจดจ าชื่อบุคคล หน่วยงาน รายละเอียดอื่น ๆ ที่เรา
ติดต่อเป็นอย่างดียิ่ง การจ าได้จะก่อให้เกิดความประทับใจ 
 6. ตั้งใจฟังไม่เถียง นักประชาสัมพันธ์ที่ดีจะต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืนอย่างพร้อมที่จะ
ด าเนินการแก้ปัญหา หรือสร้างความเข้าใจใหม่ทันที การโต้เถียงเราจะไม่ได้รับข้อมูลแต่จะได้รับ “อารมณ์” 
ที่สาดใส่กัน และอย่าลืมว่าใครก็ตามที่มีข้อเสนอแนะ ค าแนะน า หรือ บ่นถึงเรา นั่นหมายความว่า “เขามี
ความรักและมีความปรารถนาดีต่อเราและงานของเรา” 
 7. หลีกเลี่ยงต าหนิ  ในการท างานย่อมเกิดความผิดพลาดได้ ควรจะรู้จักการให้โอกาสกับเพ่ือน
ร่วมงานหรือบุคคลอ่ืน ไม่ควรจะต าหนิ เพราะคนเรานั้นไม่มีใครชอบให้ใครเขามาต าหนิ ต่างชอบการชมเชย
กันทั้งสิ้น นักประชาสัมพันธ์ควรใช้วิธีการ “แนะน า” “ให้ค าปรึกษา” หรือ “สร้างความเข้าใจ” ด้วย
วิธีการที่ดีซึ่งในทางการสื่อสารแล้ว นักประชาสัมพันธ์ย่อมทราบดีว่าจะต้องท าอย่างไร  เพราะวิธีการ
ประชาสัมพันธ์ที่ดีย่อมก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีอยู่แล้ว อย่าลืม “คิดหาทางออก” ในการให้ค าแนะน าด้วย 
 8. ตริตรองแก้ไข  นักประชาสัมพันธ์ต้องท างานร่วมกับบุคคลอ่ืน หรือท างานกันเป็นทีม หรือ
หน่วยงานเล็ก ๆ จะไม่มีทีมงาน แต่มีผู้บังคับบัญชา การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นขอให้พยายามคิดหา 
“เหตุ” และ “ผล” คิดอย่างเป็นระบบที่เรามักเรียกกันว่าคิดแบบ “วิทยาศาสตร์” ไม่ใช่ “ความรู้สึก” หรือ 
“คิดว่า...” โดยปราศจากข้อมูล 
 9. ใจจริงเป็นเยี่ยม  ความจริงใจเป็นคุณสมบัติที่ทุกคนพึงมี และนักประชาสัมพันธ์จะต้องมีความ
จริงใจ จะมีให้ส าหรับทุก ๆ คน ไม่เลือกว่าเป็นใคร ความจริงใจแสดงออกได้หลาย ๆ รูปแบบ ทั้งนี้เพ่ือ
ก่อให้เกิดความไว้วางใจและความประทับใจนั่นเอง 
 10. เปี่ยมด้วยมารยาท  สังคมไทยเป็นสังคมที่มีผู้ใหญ่ ผู้อาวุโส เพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา 
ผู้บังคับบัญชา ผสมกันไปในแต่ละหน่วยงาน นักประชาสัมพันธ์ที่ดีจะต้องเข้าใจในการแสดงมารยาทที่ดี
ระหว่างกัน เช่น สัมมาคารวะ นอบน้อม อ่อนน้อมถ่อมตน เป็นต้น 
 
 นักประชาสัมพันธ์เป็นหน้าตาของหน่วยงาน  นักประชาสัมพันธ์ คือตัวกลางที่จะช่วยให้งาน
ประชาสัมพันธ์น าไปสู่ความส าเร็จ อาจจะกล่าวได้ว่า นอกจากสื่ออ่ืนที่น าข่าวสารทางด้านประชาสัมพันธ์ไป
ยังกลุ่มเป้าหมายแล้ว นักประชาสัมพันธ์นับว่าเป็นสื่อบุคคล ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่า “นักประชาสัมพันธ์เป็นสื่อ
ทั้งกายและใจ”  เพราะการแสดงออกต่าง ๆ นั้นมีผลต่อการสร้างความน่าเชื่อถือ ไว้วางใจ และความ
ประทับใจด้วย 
 
6. จรรยาบรรณก าหนดมาตรฐานวิชาชีพการประชาสัมพันธ์ 

ของสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยได้ก าหนดจรรยาบรรณก าหนดมาตรฐานวิชาชีพการ
ประชาสัมพันธ์ไว้ดังนี้ 

1. ซื่อสัตย์ จริงใจ ยึดมั่นในอุดมการณ ์แห่งวิชาชีพตน 
2. เสียสละ อดทน เพ่ือรักษามาตรฐานและพัฒนาการแห่งวิชาชีพอย่างสมศักดิ์ศรี 
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3. ศรัทธาในหน้าที่และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 
4. สามัคคี เอ้ืออาทร และเก้ือกูลระหว่างผู้ร่วมวิชาชีพเดียวกัน 
5. ให้ความส าคัญในการรักษาความลับ และเคารพสิทธิส่วนบุคคล 
6. ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และรับผิดชอบต่อสังคมเป็นนิจ 
7. น าเสนอเนื้อหาอย่างสุจริตใจ และรักษาวัฒนธรรมในการใช้ภาษา 
8. เคารพรักษากฎระเบียบ และบรรทัดฐานของสังคมไทย 
9. ใช้ปิยวาจา มีมนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพที่ดี 

 
 
 
 
 
 

    "ผมเตรียมพร้อมแล้ว"    
 

"วันนี้นักประชาสัมพันธ์ได้ลับกระบี่ซ้อม และฝึกฝนเพลงยุทธ 
ศึกษาคู่ต่อสู้ และศึกษาธรรมะ หรือยัง" 


