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เทศบาล 
 
1.ผูที่จะทํางานดานการประชาสัมพันธควรมีความเขาใจใน .......... ไดดียิ่งข้ึน ทําใหความคิดกวางไกล 
ก.  มนุษยและสังคม 
ข.  อารมณและความรูสึก 
ค.  วัฒนธรรมและภาษา 
ง.  การศึกษาและประสบการณ 
ตอบ  ก.  มนุษยและสังคม 
      ผูที่จะเปนนักประชาสัมพันธจะตองศึกษาวิชาตางๆ ที่เปนพื้นฐานเพื่อเปนการปูพ้ืนใหแกตนเอง เชน 
สังคมวิทยา ภาษาศาสตร จิตวิทยา ฯลฯ  เพราะวิชาดังกลาวนี้จะชวยมองปญหาตางๆ ดวยความเที่ยงธรรม
และสุขุมรอบคอบยิ่งขึ้น 
  
2. องคกรใดไมเกี่ยวของกับงานฝกหัดอบรมงานประชาสัมพันธ 
ก.  สถานีวิทยุกระจายเสียง ท.ท.ท. 
ข.  สถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 
ค.  มูลนิธิเพื่อกิจกรรมเด็กโรคหัวใจ 
ง.  บริษัทนูสกินสสงเสริมการขายตรงโดยสมาชิก 
ตอบ  ค.  มูลนิธิเพื่อกิจกรรมเด็กโรคหัวใจ 
    ผูที่จะเปนนักประชาสัมพันธควรมีการฝกหัดอบรมงานประชาสัมพันธตามสถาบันตางๆ เชน สถานีวิทยุและ
โทรทัศน สถาบันหนังสือพิมพ องคการสาธารณกุศล องคการธุรกิจ ฯลฯ  เพื่อใหรูจักการวางตัวใหเขากับภาวะ
ตางๆ กันในสังคมปจจุบัน  หรือใหเขากับประชาชนไดดีข้ึน 
  
3. ขอใดไมใชคําขวัญโฆษณา 
ก.  ภรรยาคือศรีบาน  ธนาคารคือศรีนคร 
ข.  ขับชาอีกนิดชีวิตจะปลอดภัย  จากแลนด แอนด เฮาส  บานแหงความรื่นรมย 
ค.  น้ําใหชีวิต  จากเบียรสิงหโกลด 
ง.  พรรคไทยรักไทยเปนหลักชัยของประชาชน 
ตอบ ค.  น้ําใหชีวิต  จากเบียรสิงหโกลด 
       คําขวัญโฆษณา คือ ขอความที่มีเนื้อหามุงเนนในตัวสินคา บริการ หรือความคิด  ซึ่งอาจจะมีลักษณะเปน
ขอเท็จจริงหรือไมจริงก็ได  มักจะใชภาษางายๆ ฟงติดหูและกระตุนความสนใจของผูบริโภคใหเกิดการ
ตอบสนองตอสินคาหรือบริการ เชน ธนาคารทหารไทยรับใชประชาชน,  ขอใหเดินทางโดยสวัสดิภาพ จาก
แฟนตา เย็นซา ถูกใจ,  ซื้อสินคาไทยกําไรเปนของชาติ ตองที่เซ็นทรัล ฯลฯ 
  
 
 



4. การบริหารงานประชาสัมพันธ  มีขอใดไมถูกตอง 
ก. สํารวจหาขอเท็จจริง 
ข.  การสื่อสาร ตรวจสอบผลงาน 
ค.  ลด แลก แจก แถม ณ แหลงขาย 
ง.  วางกลยุทธ 
ตอบ  ค.  ลด แลก แจก แถม ณ แหลงขาย 
งานประชาสัมพันธเปนงานระดับบริหารที่จะตองมีการดําเนินงานอยางมีแผนและกระทําตอเนื่องกันไป  เริ่ม
ตั้งแตการสํารวจขอเท็จจริง  ตั้งวัตถุประสงคการประชาสัมพันธ  วางแผนหรือกลยุทธการใชสื่อ ดําเนินการ 
และติดตามวัดผลเพื่อนํามาดัดแปลงแกไขในโอกาสตอไป 
  
5. ขอใดไมใชกิจกรรมสวนยอยของงานประชาสัมพันธบริษัทเงินทุนหลักทรัพยอินดิส 
ก. การโฆษณา 
ข.  ติดตอสอบถาม 
ค.  การเผยแพร 
ง.  การสารนิเทศ 
ตอบ  ก.  การโฆษณา 
     กิจกรรมสวนยอยของงานประชาสัมพันธ ไดแก การเผยแพร การสารนิเทศ กิจกรรมสาธารณะ และการ
ติดตอสอบถาม เปนตน 
  
6.  .......... เปนหนวยงานรับจางสถาบันธุรกิจจัดทําภาพขาวความกาวหนาในกิจการตางๆ ขององคการให
ประชาชนไดทราบ 
ก. สํานักงานเผยแพร 
ข.  สํานักงานที่ปรึกษาทางธุรกิจ 
ค.  สํานักงานผลิตรายการโทรทัศน 
ง.  สํานักงานสารนิเทศ 
ตอบ  ก.  สํานักงานเผยแพร 
       สํานักงานของนักหนังสือพิมพหรือสํานักงานเผยแพร (Press Agent) คือ  หนวยงานรับจางสถาบันธุรกิจ
ในการเขียนขาว บทความ จัดทําภาพขาวเพื่อเผยแพรความเคลื่อนไหว ความกาวหนาในกิจการตางๆ ของ
องคการใหประชาชนไดทราบ 
  
7. เจาของบริษัทรับจางทําประชาสัมพันธอันดับหนึ่งของโลกในสหรัฐอเมริกาในอดีตมีอาชีพอะไร 
ก.  ดาราภาพยนตรจากฮอลลีวูด 
ข.  ทนายความ 
ค.  นักหนังสือพิมพ 
ง.  เกษตรกร 
ตอบ  ค.  นักหนังสือพิมพ 
      บริษัท Hill and Knowlton หรือเรียกสั้นๆ วา H & K เปนบริษัทรับจางทําประชาสัมพันธที่มีชื่อเสียง
อนัดับหนึ่งของโลก  โดยผูริเริม่กอตั้งบริษัทในป ค.ศ.1927 คือ John W. Hill ซึ่งในอดีตเคยเปนนักหนังสือ-
พิมพอเมริกาผูเคยรวมบุกเบิกในยุคของการประชาสัมพันธสมัยใหม 



  
8. ปรัชญาการบริหารงาน .......... เนนในเรื่องของจิตใจที่เอ้ือเฟอนึกถึงผูอื่นมากกวาตนเอง 
ก.  การประชาสัมพันธ 
ข.  การเผยแพร 
ค.  การสื่อสารรูปตัวที 
ง.  การสื่อสารปองกันตนเอง 
ตอบ    ก.  การประชาสัมพันธ 
     Paul W. Garrett นักประชาสัมพันธอเมริกันรุนบุกเบิกไดเคยกลาวไววา “ปรัชญาการบริหารงาน
ประชาสัมพันธนั้น เนนในเรื่องของจิตใจที่เอื้อเฟอเผื่อแผ นึกถึงผูอื่นมากกวาตนเอง ใหความสนใจตอประชาชน
เปนอันดับแรก ซึ่งเก่ียวขออยางสําคัญกับการตัดสินใจในการดําเนินงานของสถาบัน” 
  
10. สมาคมการประชาสัมพันธอเมริกันมีสองสมาคม  ตอมาไดรวมเปนสมาคมเดียวกันเรียกวาอะไร 
ก.  PCNN 
ข.  BBC 
ค.  BOAR 
ง.  PRSA 
ตอบ    ง.  PRSA 
     สหรัฐอเมริกามีสมาคมการประชาสัมพันธอยู 2 สมาคม คือ Public Relations Society of America 
และ American Public Relations Association ซึ่งตอมาไดรวมเปนสมาคมเดียวกัน เรียกวา Public 
Relations Society of America (PRSA) 
  
11. องคกรใดมีบทบาทในการสงเสริมสถานภาพสตรี  ไดจัดพิมพคูมือเก่ียวกับงานอาชีพประชาสัมพันธให
คําแนะนําที่มีประโยชนมาก 
ก.  องคกรสื่อมวลชน ประเทศเยอรมันรวมกับสายการบินลุฟแฮนซา 
ข.  สมาคมนักประชาสัมพันธสหรัฐฯ 
ค.  สายการบินนอรทอิส สหรัฐฯ 
ง.  สมาคมนักประชาสัมพันธประเทศองักฤษ 
ตอบ    ข.  สมาคมนักประชาสัมพันธสหรัฐฯ 
      สมาคมนักประชาสัมพันธของสหรัฐฯ (PRSA) ไดใหความรวมมือกับหนวยงานธุรกิจเอกชนที่มีชื่อเสียง
หลายแหงดวยกัน  เพื่อจัดทําโครงการใหความชวยเหลือสตรีเพื่อประกอบอาชีพในงานประชาสัมพันธ  โดย
การจัดพิมพคูมือใหคําแนะนําเกี่ยวกับงานอาชีพประชาสัมพันธ  จึงนับไดวาเปนการเปดโอกาสอันดีที่จะทําให
สตรีกาวเขาสูอาชีพนี้มากยิ่งข้ึน 
  
12. ขอใดคือกิจกรรมประชาสัมพันธภายในบริษัท 
ก.  เปนเจาภาพจัดกีฬาระหวางบริษัท 
ข.  จัดประชุมผูสื่อขาวเรื่องหลักสูตรอบรมพนักงาน 
ค.  จัดทําแผนปลิวประชาสัมพันธ 
ง.  ขอ ก. และ ค. ถูก 
ตอบ    ง.  ขอ ก. และ ค. ถูก 



            กิจกรรมดานการประชาสัมพันธภายในมีลักษณะสําคัญดังนี้ 
            1.  กําหนดแผนงานประชาสัมพันธ 
            2.  ตั้งที่ติดตอสอบถาม 
            3.  ตั้งแผงปดประกาศ 
            4.  ออกวารสารขาวภายใน 
            5.  จัดงานพิเศษ เชน งานพบปะสังสรรค จัดแขงกีฬา ฯลฯ 
            6.  มีการใหหยุดพักผอนใหรางวัล หรือทุนการศึกษาแกบุตรของพนักงาน 
            7.  สงบัตรอวยพร จดหมาย 
            8.  ตัดขาวเรื่องราวตางๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
  
13. .......... เปนกิจกรรมประชาสัมพันธภายนอกของบริษัทพัฒนา โอกาสครบรอบ 29 ป มร. 
ก.  ออกแผนปลิวใหโอกาส 2 ป บริษัทพัฒนา 
ข.  ใหทุนการศึกษาแกพนักงานดานสื่อสารมวลชน 30 ทุน 
ค.  แขงขันฟุตบอลนัดพิเศษระหวางบริษัทพัฒนา และบริษัทคูแขง 
ง.  ตั้งแผงปดประกาศขนาดใหญหนาบริษัท 
ตอบ  ค.  แขงขันฟุตบอลนัดพิเศษระหวางบริษัทพัฒนา และบริษัทคูแขง 
     กิจกรรมดานการประชาสัมพันธกับกลุมประชาชนหรือมวลชนภายนอก มีดังนี้คือ 
1.  ออกหนังสือพิมพ วารสาร จุลสาร ฯลฯ เพื่อเผยแพร 
2.  เขียนขาวและบทความเสนอผานทางสื่อมวลชน 
3.  จัดประชุมผูสื่อขาว 
4.  จัดงานพิเศษที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกสถาบัน 
5.  บริการใหประชาชนเขาชมหนวยงานและใหความรวมมือกับหนวยงานอื่นๆ ฯลฯ 
  
14. จุดมุงหมายของงานประชาสัมพันธในการแสดงออกใหประชาชนเห็นการดําเนินกิจการของสถาบัน หรือ 
พ.ีอาร.เชิงรุก  คืออะไร 
ก.  Opinion Giver 
ข.  Coordinator 
ค.  Reputation 
ง.  Goodwill 
ตอบ  ง.  Goodwill 
     ความมุงหมายของงานประชาสัมพันธ แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้คือ 
1.  เพื่อสรางความนิยม (Goodwill) คือ  การแสดงออกใหประชาชนเห็นการดําเนินกิจการของสถาบัน เพื่อ
สรางความเขาใจอันดีระหวางประชาชนกับสถาบัน ซึ่งเปนการประชาสัมพันธเชิงรุก 
2.  เพื่อปองกันชื่อเสียง (Reputation) คือ  การพยายามขจัดความขัดแยงตางๆ อันจะกอใหเกิดความเขาใจผิด
แกประชาชน ซึ่งเปนการประชาสัมพันธเชิงรับ 
  
15. เพราะเหตุใดจึงตองมี “แถลงขาวรายวนั” ในสมัยกรีกและโรมัน 
ก.  ออกขาวทางราชการ 
ข.  หอกระจายขาวของผูนํา 



ค.  ขาวความมั่นคงทางทหารเพื่อครอบครองอียิปต 
ง.  สรุปปรัชญาทางการเมือง 
ตอบ  ก.  ออกขาวทางราชการ 
     ในสมัยกรีกและโรมันไดมีการใชปายกระดานสีขาวเขียนประกาศติดไวที่หนาสภามีชื่อเรียกสั้นๆ วา 
Album และมีชื่ออยางเปนทางการวา Acta Diuna ซึ่งแปลวา “แถลงขาวรายวัน” โดยแถลงขาวรายวันนี้มีไว
เพื่อออกขาวทางราชการ เชน ขาวการประกาศกฎหมาย ประกาศการคลัง เกี่ยวกับรายรับรายจาย ภาษีอากร 
ขาว ไฟไหม น้ําทวม แผนดินไหว การเกิด การตาย ฯลฯ 
  
16. สื่อประชาสัมพันธของสหรัฐฯ เมื่อเริ่มตั้งถิ่นฐานคืออะไร 
ก.  ชุมนุมนักปาฐกถา 
ข.  หนังสือพิมพ 
ค.  ภาพยนตรกลางแจง 
ง.  เครื่องรับวิทยุแบบเครื่องแรใชหูฟง 
ตอบ  ข.  หนังสือพิมพ 
      หนังสือพิมพ  นับเปนสื่อประชาสัมพันธชนิดแรกของสหรัฐฯ ในชวงเริ่มตั้งถ่ินฐาน  เพราะเปนสื่อท่ีชาว
อเมริกันนํามาใชในการเผยแพรขาวสาร  แสดงความคิดเห็น ขอความรวมมือหรือคัดคาน  เมื่อไมไดรับความ
เปนธรรมจากอังกฤษ  โดยหนังสือพิมพฉบับแรกในชวงที่ตกเปนอาณานิคมของอังฤษ คือ หนังสือพิมพบอสตัน 
นิวสเลตเตอร (The Boston News Letter) 
  
17. แผนการประชาสัมพันธในชวงสงครามกลางเมืองของสหรัฐฯ ทําใหเกิดประชามติข้ึนกี่กลุม 
ก.  สอง 
ข.  สาม 
ค.  สี ่
ง.  หา 
ตอบ  ก.  สอง 
      แผนการประชาสัมพันธเพื่อรณรงคใหชาวอเมริกันระลึกถึงมนุษยธรรมในเรื่องการซื้อขายทาส  นิโกรจาก
แอฟริกาในชวงสงครามกลางเมืองของสหรัฐฯ ไดกอใหเกิดประชามติขึ้น 2 ฝาย คือ 
1.  ฝายผูนิยมระบบทาส ซึ่งมีอยูเปนจํานวนมากทางมลรัฐภาคใต 
2.  ฝายผูคัดคานระบบทาส ซึ่งสวนมากอยูในมลรัฐ ภาคเหนือ 
  
18. ขอใดตอไปนี้ไดดําเนินการคูกัน  และนําวงการประชาสัมพันธไปสูความกาวหนา 
ก.  Edward L. Bernays - Carl Byior 
ข.  John W. Hill - Theodore Newton Vail 
ค.  Ivy Lee - Richard M. Nixon 
ง.  Jackson Amos Kendall 
ตอบ  ง.  Jackson - Amos Kendall 
      นักประชาสัมพันธรุนบุกเบิกที่นําวงการประชาสัมพันธไปสูความกาวหนาอยางรวดเร็ว คือ Amos 
Kendall โดยเคนดัลถือไดวาเปนที่ปรึกษาคนสําคัญในการบริหารงาน  และเปนผูชวยชั้นมันสมองของ



ประธานาธิบดี Jackson ดังนั้นเขาจึงเปนผูที่อยูเบื้องหลังและเปนสวนสําคัญที่สุดในการสรางความสําเร็จใหกับ
ประธานาธิบดีแจคสันหรือที่เรียกกันทั่วไปวา “ศักราชของแจคสัน” 
  
19.    หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัย สมาคม มูลนิธิตางๆ ของสหรัฐฯ ตางจัดตั้งแผนกประชาสัมพันธ
ขึ้นเรียกวาอะไร 
ก.  Publicity Department 
ข.  Information Service 
ค.  Opinion Seeker 
ง.  Recorder 
ตอบ  ก.  Publicity Department 
      หลังสงครามโลกครั้งที่ 1-2 สหรัฐอเมริกาถือไดวาเปนศูนยกลางการประชาสัมพันธที่เจริญกาวหนามาก
ที่สุดของโลก  โดยบริษัทเงินทุน โรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย สมาคม มูลนิธิ
ชวยเหลือในดานตางๆ ฯลฯ  ตางก็จัดตัง้แผนกประชาสัมพันธของตนขึ้นโดยใหชื่อวา Press Bureau หรือ 
Publicity Department (สํานักงานหนังสือพิมพหรือแผนกโฆษณาเผยแพร) 
  
20. สมาคมนักประชาสัมพันธประเทศสวิตเซอรแลนด  ไดจัดพิมพตําราประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรหลายภาษา 
ยกเวนขอใด 
ก.  อิตาเลี่ยน 
ข.  โปรตุเกส 
ค.  ฝรั่งเศส 
ง.  เยอรมัน 
ตอบ  ข.  โปรตุเกส 
      สมาคมนักประชาสัมพันธของประเทศสวิตเซอรแลนดไดจัดพิมพหนังสือประชาสัมพันธ  โดยทําการแปล
ออกเปน 3 ภาษา คือ ภาษาเยอรมัน ฝรั่งเศส และอิตาเลี่ยน  นอกจากนี้ยังมีการพิมพตําราการประชา-สัมพันธ
ออกเปนภาษาอังกฤษ เพื่อนําไปเผยแพรยังนานาประเทศโดยใชชื่อวา Public Relations Practiec อีกดวย 
  
21. สื่อการพิมพไดเริ่มเขามาในประเทศไทย  ตางกับรัชสมัยใดแหงกรุงรัตนโกสินทร 
ก.  รัชกาลที่ 2 
ข.  รัชกาลที่ 3 
ค.  รัชกาลที่ 4 
ง.  รัชกาลที่ 5 
ตอบ  ข.  รัชกาลที่ 3 
      การพิมพไดเริ่มเขามาในประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่ 3 แหงกรุงรัตนโกสินทร  โดยมิชชันนารีชาวอเมริกัน
เปนผูนําเขามาเมื่อเดือน มีนาคม พ.ศ.2378 และปตอมาก็ไดมีการพิมพหนังสือภาษาไทยขึ้นเปนครั้งแรก 
  
22. .......... อยูตรงพระท่ีนั่งภานุมาศจํารูญ  ไดเริ่มพิมพประกาศของทางราชการเปนครั้งแรกเมื่อปมะเมีย พ.ศ. 
2401 
ก.  โรงอักษรหนาพระลาน 
ข.  โรงอักษรพิมพการ 



ค.  โรงพิมพสยามมินทร 
ง.  ตําหนักสวนหงส 
ตอบ ข.  โรงอักษรพิมพการ 
      ในป พ.ศ.2401 รัชกาลที่ 4  ไดทรงโปรดใหตั้งโรงพิมพหลวงขึ้นในพระบรมราชวัง  โดยพระราชทานนาม
วา “โรงอักษรพิมพการ” ตั้งอยูตรงพระที่นั่งภานุมาศจํารูญ  โดยไดเริ่มพิมพประกาศของทางราชการเปนครั้ง
แรก  และไดโปรดใหพิมพหนังสือราชกิจนุเบกษา  ซึ่งเปนวารสารประชาสัมพันธของทางราชการฉบับแรก 
  
23. ขอใดไมใชภาระหนาที่ของนักประชาสัมพันธในการเปนที่ปรกึษาผูบริหารระดับสูง 
ก.  สงเสริมการขาย 
ข.  การโฆษณาสถาบัน 
ค.  การปาฐกถา 
ง.  การจัดทํารายการ 
ตอบ  ก.  สงเสริมการขาย 
     ภาระหนาที่หลักอันเปนหัวใจสําคัญของนักประชาสัมพันธมีอยู 8 ประการ คือ 
1.  การเขียน 
2.  การแกไขตกแตงตนฉบับ เชน อนุสาร รายงานประจําป จดหมาย ฯลฯ 
3.  การติดตอสื่อสาร 
4.  การสงเสริมเผยแพร 
5.  การปาฐกถา 
6.  การผลิตอุปกรณและเผยแพรผลงาน 
7.  การจัดทํารายการ 
8.  การโฆษณาสถาบัน 
  
24. การสงเสริมเผยแพรของนักประชาสัมพันธมีขอใดไมถูกตอง 
ก.  รายงานประจําป 
ข.  นิทรรศการอาหารไทยสี่ภาค 
ค.  ครบรอบ 60 ป ขององคกร 
ง.  ปแหงการสงเสริมวัฒนธรรมไทย อเมซิ่งไทยแลนด ป 2000 
ตอบ  ก.  รายงานประจําป 
      การสงเสริมเผยแพร (Promotion) เปนการจัดงานในกรณีพิเศษหรือในโอกาสพิเศษ เชน การจัดฉลองวัน
ครบรอบป วันสัปดาหหรือเดือนพิเศษ การจัดนิทรรศการ ปใหม เทศกาล การจัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน 
แนะนําผลิตภัณฑใหม ฯลฯ  เพื่อชวยสงเสริมเผยแพรชื่อเสียงเกียรติคุณของสถาบัน 
  
25. พ.ีอาร. บริษัทน้ํามันคาลเท็กซ  จะตองติดตอโดยตรงกับสื่อมวลชนในขอใดมากท่ีสุด 
ก.  บรรณาธิการขาวโทรทัศน 
ข.  ผูผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 
ค.  ผูสื่อขาวหนังสือพิมพ 
ง.  ผูสรางความคิดในงานโฆษณา 
ตอบ  ค.  ผูสื่อขาวหนังสือพิมพ 



      การประชาสัมพันธจําเปนตองมีการติดตอสรางความสัมพันธที่ดีตอกับผูสื่อขาวหนังสือพิมพ วิทยุ 
โทรทัศน ตลอดจนวารสาร อนุสาร และอื่นๆ  โดยเฉพาะบุคคลในวงการหนังสือพิมพนั้น  ถือไดวาเปน
กลุมเปาหมายสําคัญที่นักประชาสัมพันธจะตองสรางความคุนเคยดวย  เพื่อขอความสนับสนุนรวมมือรวมใจใน
การเสนอขาว 
  
26. “ประชามติ” ในประเทศฝรั่งเศสเริ่มตน ณ ที่ใด 
ก.  สวนสาธารณะ 
ข.  รานกาแฟ 
ค.  โรงละคร 
ง.  คาเฟเทอเรีย 
ตอบ  ข.  รานกาแฟ 
     ประชามติในประเทศฝรั่งเศสไดเริ่มกอตัวขึ้นเมื่อทหารฝรั่งเศสที่กลับจากการรบไดเผยแพรความคิดในเรื่อง
ลัทธิและเสรีภาพ  และความเปนธรรมในการเสียภาษีของอเมริกาไปยังประชาชนชาวฝรั่งเศสอยาง
กวางขวาง  โดยสถานที่ที่ประชาชนชอบไปพบปะเพ่ือสนทนาแลกเปลี่ยนทศันคติกันคือ ที่ Salons หรือใน
ประเทศอังกฤษ คือ Coffee House (รานกาแฟ) 
  
27. ประโยชนของแผนกประชาสัมพันธในขั้นตอนแรก  คืออะไร 
ก.  มีความรอบรูในกิจกรรมของสถาบัน 
ข.  มีความสามารถสูงในทุกสถานการณ 
ค.  นําผลประโยชนมาสูองคกร 
ง.  ทําใหผูรวมงานสามัคคีกัน 
ตอบ ง.  ทําใหผูรวมงานสามัคคีกัน 
     ประโยชนของแผนกประชาสัมพันธ แบงออกได 4 ประการ ดังนี้คือ 
1.  ทําใหผูรวมงานสามัคคีกัน 
2.  มีความรอบรูในกิจกรรมของสถาบันเปนอยางดี 
3.  นําผลประโยชนมาสูองคกร 
4.  มีความสามารถสูงในทุกสถานการณ 
  
28. ภาระหนาที่ของงานประชาสัมพันธภายในองคกร คือ ตั้งที่ติดตอสอบถาม ตรงกับลักษณะงานขอใด 
ก.  Information 
ข.  Communication 
ค.  Public Relations 
ง.  Information Seeker 
ตอบ  ก.  Information 
      แผนกติดตอสอบถาม (Information) ถือเปนหนวยงานที่นั่งอยูท่ีโตะบริการ (Reception) ดานแรกที่
สถาบันไดใหกับประชาชน  มีหนาที่คอยชี้แจงเรื่องราวตางๆ ตอบคําถามผูมาติดตอท่ีไมเขาใจหรือติดขัดใน
กรณีตางๆ กัน  ดังนั้นผูที่ทําหนาที่ดังกลาวจึงตองมีมนุษยสัมพันธที่ดี  ยินดีชวยเหลือผูอ่ืนอยางเต็มอกเต็ม
ใจ  และจะตองมีความรูในสถาบันนั้นเปนอยางดีดวย 
  



29. เพราะเหตุใดการวิจัยจึงชวยใหนักประชาสัมพันธไดสองกระจกมองดูตัวเอง 
ก.  มองปญหาจากการเอาใสเขามาใสใจเรา 
ข.  ทดสอบการสื่อสารระหวางกลุมที่ใกลชิด 
ค.  เสริมกําลังเพื่อใหไดมติของกลุม 
ง.  เชื่อมโยงความไมเปนกลุมกอนใหเปนหนึ่งเดยีวกัน 
ตอบ ก.  มองปญหาจากการเอาใจเขามาใสใจเรา 
     การวิจัยทําใหสถาบันมีโอกาสสองกระจกดูตัวเอง หมายถึง การวิจัยทําใหนักประชาสัมพันธตองทําหนาที่
เปนตัวกลางในการถายทอดทัศนคติ  ตลอดจนปฏิกิริยาของมวลชนเพื่อนําเสนอตอผูบริหารขององคกร  โดย
การมองถึงปญหาตางๆ จากความรูสึกนึกคิดของประชาชน  ไมใชเปนการนําเสนอจากทัศนคติสวนตัวเอง  นัก
ประชาสัมพันธเอง  หรือที่เรียกวาการมองถึงปญหาอยางทะลุปรุโปรงดวยวิธีการเอาใจเขามาใสใจเรา 
(Empathy) 
  
30. ขอใดคือการวิจัยอยางเปนทางการในการเลือกตั้งผูวา กทม. 
ก.  ใหสัมภาษณอยางเปนกันเอง 
ข.  จัดเลี้ยงอาหารกลางวันสมาชิกเปนกรณีพิเศษ 
ค.  วิเคราะหขอมูลที่ไดรับจากสื่อมวลชน 
ง.  ปรึกษาแนะนําทางจดหมาย 
ตอบ  ก.  ใหสัมภาษณอยางเปนกันเอง 
     การวิจัยแบบเปนทางการ คือ การวิจัยที่อาศัยหลักฐานจากแหลงขอมูลนั้นๆ โดยตรง เชน จากการ
สัมภาษณตัวตอตัว สัมภาษณทางโทรศัพท การสังเกต และการใชแบบสอบถาม  ซึ่งการวิจัยชนิดนี้เปนการวิจัย
ที่หาความรูโดยใชหลักตรรกศาสตรเปนหลัก  และมักพบในการวิจัยทางคณิตศาสตรและปรัชญาเปนสวนใหญ 
 
 
 
ขอขอบคุณ : แนวขอสอบราชการไทย.com 

 
 


